
 
Jubileum  25 jaar Winterspecial 

 

DUTCH SNOWTIME WEEK 2018 
 

Val Thorens 28 april tot en met 5 mei 2018 

 

Vanwege het 25 jaar jubileum speciale NNPV ledenkorting! 
 

We hebben in Val Thorens weer diverse appartementen in een viertal chalets in optie: 
 

- Montagnettes Soleil 
- Village Montana 
- Le Cheval Blanc 
- Le Hameau du Kashmir 
Het aantal personen kan variëren van 2 tot maximaal 10. 
 
Als je laat in het seizoen gaat en je zit voldoende hoog, dan heb je het voordeel dat de 
sneeuw nog goed is, zeker in de ochtend, en de kans op mooi weer is héél erg groot. 
 
Daarnaast is het bij uitstek een familievakantie, want 28 april t/m 5 mei 2018 is de 
schoolvakantie. Als laatste, toch wel heel belangrijk, zijn de prijzen erg aantrekkelijk. 
 

Dat alles is het succes van de Dutch Snowtime Week, die dit jaar weer voor de 27e 

keer wordt georganiseerd. Meerdere tourorganisaties en de Nederlandse skischolen werken 
samen om deze week weer tot een daverend succes te maken. 
Tijdens deze week worden meerdere evenementen georganiseerd: 
 
- Après-skifeesten met bands en dj’s; 
- Snowtime Kids programma; 
 
De optie die de NNPV heeft loopt tot 1 december 2017. 
U moet zich daarom voor 1 december 2017 hebben aangemeld (voorraad is beperkt). 
Zie hieronder de prijzen en toelichting van de accommodaties. 
 
Bezoek onze internetsite, haal het boekingsformulier op en boek voor 1 december 2017 via: 
info@excursie.nnpv.nl 
Of stuur de papieren informatie voor 1 december 2017 naar NNPV / Excursie / Hans van 
Aurich, De Tol 97, 2266 EA Leidschendam. 
 
Uw boeking staat vast wanneer wij € 100,- p/p aanbetaling hebben ontvangen. 
 
Jubileum korting NNPV leden € 50,- p/p 
Extra jubileum korting voor NNPV Excursie leden € 100,- p/p 
 
 
Voor nadere informatie: 
Hans van Aurich   Hans Hochsteger  Internet site: www.nnpv.nl 
06-51794064   06-10421948 
Thuis 070-3277432  Thuis 0573-454517 



Montagnettes Le Hameau du Soleil 

 

Ligging 
Rustig, direct aan de piste in de 
chaletwijk van Val Thorens. 
Vanaf deze locatie kunt u skiënd of 
boardend naar één van de liften. 
In ca. 5 minuten loopt u naar winkels en 
uitgaansgelegenheden. 
Gratis skibus stopt voor de deur. 
 
 

 
Beschrijving 
Mooie, in Savooiaardse stijl gebouwde, chaletrésidence met kwalitatief goede 
appartementen. Deze zijn zeer ruim en compleet ingericht. 
 

 
 

Indeling 
 
Ruime woonkamer met zit- en 
eetgedeelte, open haard (1 zak 
hout inbegrepen), tv, telefoon en 
balkon. Compleet ingerichte 
keuken met o.a. kookplaat, 
koelkast, combi-oven/magnetron, 
vaatwasser en koffiezetapparaat. 
 
 
 

 
Onderstaande prijzen zijn per persoon, per week en 

inclusief 7-daagse liftpas Val Thorens. 
 

5 kamer appartement 8 personen 
        Bezet met 8 pers.                                € 410,- p/p 
        Bezet met 7 pers.                                € 461,- p/p 
        Bezet met 6 pers.                                € 529,- p/p 
        Bezet met 5 pers.                                € 643,- p/p 

 
Prijzen exclusief 

toeristenbelasting, 
borgstelling en 
parkeerkosten 

 



Résidence Le ChevalBlanc  

 

 
 

Beschrijving 
De populaire appartementen  liggen ideaal, direct aan de piste, tegenover cabinelift Funitel. 
U staat ‘s ochtends dus binnen enkele minuten op de piste en kunt direct genieten van het 
geweldige, sneeuwzekere skigebied rondom Val Thorens. 
Voor alle gezelligheid die het centrum u tijdens de Dutch Snowtime Week biedt, hoeft u 
slechts 5 minuten te lopen. 
 

Onderstaande prijzen zijn per persoon, per week en 
inclusief 7-daagse liftpas Val Thorens. 

 

2 kamer appartement mezzanine met 
max. 8 personen 
         Bezet met 8 pers.                                     € 291,- p/p 
         Bezet met 7 pers.                                     € 306,- p/p 
         Bezet met 6 pers.                                     € 326,- p/p 
         Bezet met 5 pers.                                     € 353,- p/p 
         Bezet met 4 pers.                                     € 395,- p/p 

 
Prijzen exclusief 

toeristenbelasting, 
borgstelling en 
parkeerkosten 

 

Village Montana 

 

 

Onderstaande prijzen zijn per persoon, per week en 
inclusief 7-daagse liftpas Val Thorens. 

 

3 kamer appartement cabine 6 
        Bezet met 6 pers.                                    € 380,- p/p 
        Bezet met 5 pers.                                    € 418,- p/p 
        Bezet met 4 pers.                                    € 475,- p/p 
 

 
Prijzen exclusief 

toeristenbelasting, 
borgstelling en 
parkeerkosten 



Le Hameau du Kashmir 

 

Onderstaande prijzen zijn per persoon, per week en 
inclusief 7-daagse liftpas Val Thorens. 

 

3 kamer appartement 4 personen 
        Bezet met 4 pers.                                € 455,- p/p 
        Bezet met 3 pers.                                € 544,- p/p 
        Bezet met 2 pers.                                € 722,- p/p 

 

Prijzen exclusief 
toeristenbelasting, 

borgstelling en 
parkeerkosten 

 

5 kamer appartement 8 personen 
        Bezet met 8 pers.                                € 452,- p/p 
        Bezet met 7 pers.                                € 490,- p/p 
        Bezet met 6 pers.                                € 541,- p/p 

 

Prijzen exclusief 
toeristenbelasting, 

borgstelling en 
parkeerkosten 

 
 

Verdere informatie 
 
Boekingsovereenkomst 
Op de overeenkomst zijn de bepalingen van SGR en ANVR van toepassing. 
Bij boeking moet een aanbetaling worden gedaan van € 100,- per persoon. 
 
Betaling kan worden verricht op bankrekening NL64RABO0157365301 ten name van NNPV 
onder vermelding van “Dutch Snowtime Week”. 
 
Na betaling krijgt u pas bevestiging van boeking. 
Het restant moet uiterlijk zes weken voor vertrek bij ons binnen zijn. 
Bijkomende kosten € 2,50 per boeking voor het Calamiteitenfonds. 
 
Annulering 
Bij annulering hanteren we de ANVR voorwaarden. Het daarin bedoelde minimumbedrag is  
€ 100,00 per persoon. 
 
Ledenkorting 
De ledenkorting op alle appartementen en studio’s bedraagt € 50,- per NNPV lid en € 100,- 
extra per lid van de Afdeling NNPV Excursie. Dit zal met de totaalprijs worden verrekend. 
 
Prijsstelling 
De prijzen zijn exclusief eventuele toeristenbelasting, borgstelling en parkeerkosten. 

 
Verzekering: 
Denk aan een goede reis- en/of annulerings verzekering met wintersportdekking! 



 
 

AANMELDINGSFORMULIER DUTCH SNOWTIME WEEK 

Naam hoofdboeker:       lid Afdeling Excursie: ja/nee 

(persoonsgegevens bij deelnemer 1 invullen) 

Personeelsnummer 

Locatiecode 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Meldt onderstaande personen aan voor de Dutch Snowtime Week van 28 april t/m 5 mei 2018. 

 

DEELNEMER 1 

Achternaam, tussenvoegsel, eerste voornaam op paspoort, voorletters 

De heer/ mevrouw:          geboortedatum: 

Telefoonnummer:           Thuisblijversnummer: 

Lid NNPV Excursie / Alleen NNPV lid / Geen lid: ·*     * Doorhalen wat niet van toepassing is 

Adres: 

Postcode en plaats: 

 

DEELNEMER 2 

Achternaam, tussenvoegsel, eerste voornaam op paspoort, voorletters 

De heer/ mevrouw:          geboortedatum: 

Telefoonnummer:           Thuisblijversnummer: 

Lid NNPV Excursie / Alleen NNPV lid / Geen lid: ·*     * Doorhalen wat niet van toepassing is 

Adres: 

Postcode en plaats: 

 

DEELNEMER 3 

Achternaam, tussenvoegsel, eerste voornaam op paspoort, voorletters 

De heer/ mevrouw:          geboortedatum: 

Telefoonnummer:           Thuisblijversnummer: 

Lid NNPV Excursie / Alleen NNPV lid / Geen lid: ·*     * Doorhalen wat niet van toepassing is 

Adres: 

Postcode en plaats: 

 

DEELNEMER 4 

Achternaam, tussenvoegsel, eerste voornaam op paspoort, voorletters 

De heer/ mevrouw:          geboortedatum: 

Telefoonnummer:           Thuisblijversnummer: 

Lid NNPV Excursie / Alleen NNPV lid / Geen lid: ·*     * Doorhalen wat niet van toepassing is 

Adres: 

Postcode en plaats: 



DEELNEMER 5 

Achternaam, tussenvoegsel, eerste voornaam op paspoort, voorletters 

De heer/ mevrouw:          geboortedatum: 

Telefoonnummer:           Thuisblijversnummer: 

Lid NNPV Excursie / Alleen NNPV lid / Geen lid: ·*     * Doorhalen wat niet van toepassing is 

Adres: 

Postcode en plaats: 

 

DEELNEMER 6 

Achternaam, tussenvoegsel, eerste voornaam op paspoort, voorletters 

De heer/ mevrouw:          geboortedatum: 

Telefoonnummer:           Thuisblijversnummer: 

Lid NNPV Excursie / Alleen NNPV lid / Geen lid: ·*     * Doorhalen wat niet van toepassing is 

Adres: 

Postcode en plaats: 

 

Aanvullende gegevens arrangement: 

Naam (Achternaam, voornaam) Le Hameau du Soleil, Cheval 

Blanc, Village Montana of Le 

Hameau du Kashmir 

Geen skipas 

   

   

   

   

   

   

Ingeval van meer dan 6 personen, graag een 2
e
 formulier gebruiken. 

Boekingsdeadline 1 december 2017. 
Daarna op aanvraag. 

GAARNE VOLLEDIGE NAAM EN HUISADRES. 

Naam  

Adres  

Postcode/Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

De ingevulde formulieren zenden aan: 

NNPV p/a Hans van Aurich 

De Tol 97 

2266 EA Leidschendam 

Of per e-mail aan: info@excursie.nnpv.nl 

Datum: 

 

Voor deze reis gelden de voorwaarden van de ANVR; op verzoek sturen wij die toe. 


