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Residence Le Tikal *** Prijs pp Keuze* Residence Les Temples du Soleil Prijs pp Keuze*

slaapkamer (2 losse 

bedden)badkamer (bad of douche) 1 

toilet

slaapkamer (1x 1 persoonsbed en 1x 

stapelbed) badkamer (bad) 1 toilet

2 kamer 4 (1 t/m 4 pers.) 35 m2 2 kamer 5 (1 t/m 5 pers.) 28-30 m2

bezet met 4 personen € 667,00 bezet met 4 personen € 655,00

bezet met 3 personen € 736,00 bezet met 3 personen € 719,00
bezet met 2 personen € 872,00 bezet met 2 personen € 847,00

2 slaapkamers (1x 2 persoonsbed, 1x 

2 losse bedden) 2 badkamers (1x bad, 

1x douche) 1 toilet

3 kamer 6 (1 t/m 6 pers.) 54 m2
Sweater

bezet met 6 personen € 668,00 maat S

bezet met 5 personen € 710,00 M

bezet met 4 personen € 771,00 L

bezet met 3 personen € 874,00 XL

Residence Le Tikal***

slaapkamer (2 persoonsbed) cabine 

(stapelbed) 2 badkamers (1x bad, 1x 

douche) 1 toilet

Korting

 

2 kamer cabine 6 (1 t/m 6 pers.) 45 m2

bezet met 6 personen € 625,00 korting geen les € 65,00

bezet met 5 personen € 658,00 Korting skipas 0- 4 jaar € 160,00
bezet met 4 personen € 707,00 Korting skipas 5-12 jaar € 18,00

korting eigen vervoer € 95,00

3 kamer 8   (75m²)                                                                

2 x slaapbanken in woonkamer                                  

2 slp.kamer Met 2p.bed                                             

1 slp.kamer 2 x 1p.bed                                                

2 x badkamer met 1 x bad 2 x toilet

Extra's

3 kamer cabine 8 (1 t/m 8 pers.) 62 m2
parkeer kaart € 57,00

bezet met 8 personen € 650,00 Early track 7:00 skien incl. ontb. € 18,00
bezet met 7 personen € 677,00 Maandag 07:30 uur

bezet met 6 personen € 712,00
bezet met 5 personen € 762,00

Dinner & ontbijt Le Grange 3 dgn. € 95,00

Residence Village Montana Plein 

Sud ****

Dinner & ontbijt Le Grange 5 dgn. € 140,00

3 kamer 4 (50-60 m²)                                                     

1x woonkamer, 1 x slaapkamer-2 

eenpersoonsbedden,1 x slaapkamer-

tweepersoonsbed, 1 x badkamer-toilet                   

+ douche  1 x badkamer-toilet-

bubbelbad.

bezet met 4 personen € 858,00

bezet met 3 personen € 990,00 TOTAAL REIS SOM.

bezet met 2 personen € 1.254,00

Prijzen per persoon in Euro's inclusief: Handtekening:

Bus, 7 overnachtingen,

7 d.lift pas Val Thorens, 5 dag delen les. 

Exclusief toeristen belasting
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Inclusief:  
-Royal class bus (korting voor eigen vervoer € 95,- p.p.) 
- Lift pas (7 dagen gebied Val Thorens) 
- Lakens en handdoeken (Temples Soleil geen handdoeken) 
- Alle begeleiding op locatie 
- Leuke shirt van “MEIREIS 2018” 
- 5 dagdelen les, gegeven van onze eigen NL.leraren.(zo. t/m do.) 
- Entree Party tent “SNOWTIME” met Hollandse live-band’s. 
- TEST CENTER, nieuwste materialen testen. 
- 10% korting in vele restaurantjes en super markten. 

Begeleiding 
U wordt door onze eigen skileraren tijdens deze week begeleid.  Zij zijn uw steun en toeverlaat en zullen met u er 
voor zorgen dat het een hele leuke gezellige week wordt.  
Lessen 
Zondag tot en met Donderdag verzorgen wij voor skiërs, boarders en kinderen lessen vanaf 09:00 uur tot en met 
12:00 uur. Dagelijks is er overleg tussen de groepen om evt. wensen tegemoet te komen en deze dagelijks op een 

Algemene voorwaarden Van het verschuldigde bedrag dient € 150,- p.p. te worden voldaan bij boeking. 
Het resterende bedrag binnen 10 dagen na ontvangen van de factuur.  Alle betalingen op het bank nummer 
NL29RABO034.81.35.831 t.n.v. A.v.Rijs inz.meireis Ski-inn, onder vermelding van "Meireis 2019". De ski-inn regelt de 
borg maar u blijft verantwoordelijk voor uw gehuurde appartement en eventuele kosten zullen op u worden verhaalt. 
De organisatie kan verder voor niets aansprakelijk gesteld worden en de voorwaarden bij 
http://www.snowtime.nl/voorwaarden/  gelden. Bij deze verklaart ondergetekende zich akkoord met 
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