Wintersportreis – van 18 tot 27 januari 2019 – Morzine, Frankrijk.
Ook dit winterseizoen heeft onze vereniging weer een mooie wintersportreis op haar programma. In
deze speciale editie van de nieuwsbrief kun je lezen wanneer we gaan, waar we naar toe gaan en
hoe je kunt inschrijven.
Wanneer en waar naar toe?
De reis is gepland van vrijdag 18 januari tot zondag 27 januari, 2019. Op veler verzoek gaan we
weer een keer naar Frankrijk. En wel naar Morzine in het mooie skigebied Portes du Soleil.
Les Portes du Soleil ligt vlakbij de Frans-Zwitserse grens en ten zuiden van het Meer van Genève. Bij
goed weer heeft u vanaf hier een prachtig uitzicht op de nabijgelegen Mont Blanc (4807 m), het
Meer van Genève evenals de bergketen Les Dents du Midi. Les Portes du Soleil is een zeer
gevarieerde skiregio en bestaat uit 12 skigebieden, waarvan er 8 in de Franse Savoie en 4 in het
Zwitserse Valais liggen. Van de rustige familiebestemming tot aan drukke partyplaatsen wordt de
vakantiegangers hier van alles geboden. Het eersteklas skigebied behoort vanwege zijn 580 km aan
pistes tot de meest uitgebreide skigebieden ter wereld. Het is een absolute must voor iedere skiër.
De hoger gelegen gebieden zijn sneeuwzeker en voor de rest zijn er moderne sneeuwkanonnen.
Vervoer.
We reizen met een royal class bus van Sunweb van Gouda naar Morzine. Vertrek op vrijdag 18
januari aan het einde van de dag en terug op zondag 27 januari in de loop van de ochtend. In de
bus heb je voldoende beenruimte en een stoel die in de slaapstand kan. Ook is er een toilet en koffie
en thee aan boord. De bus stopt een aantal keren om de benen even te strekken.
Hotel
Hotel Club Le Crêt is een charmant hotel in het authentieke Morzine. Het vriendelijke personeel zal
je hartelijk ontvangen en ervoor zorgen dat het je aan niets ontbreekt tijdens je verblijf. Voor de
deur van het hotel stopt de skibus, die je op vertoon van je skipas gratis naar de lift brengt.
De kamers zijn ruim en comfortabel ingericht. Vanuit het hotel heb je een prachtig uitzicht op de
besneeuwde bergtoppen van Morzine. Je verblijft op basis van halfpension. Dan hoef je je over eten
in ieder geval ook niet meer druk te maken deze wintersport. Na een dag op de piste is het heerlijk
om nog even te relaxen. Dat kan in het wellnesscenter van Club Le Crêt. Hier kun je nog wat
baantjes trekken in het binnenzwembad of helemaal tot rust komen in de hamam of jacuzzi.
•
•
•
•

Afstand
Afstand
Afstand
Afstand

tot
tot
tot
tot

centrum: circa 800 meter
luchthaven Geneve circa 80 kilometer
pinautomaat circa 500 meter
skibushalte circa 10 meter (skibus gratis op vertoon van skipas)

Morzine
Levendig en gezellig chaletdorp midden in het gebied Morzine heeft een geschiedenis die tot
minimaal het jaar 1180 teruggaat. Vandaag de dag is Morzine een groot en gezellig dorpje midden
in de Portes du Soleil. Morzine ligt samen met het kleine buurdorp Montriond op het kruispunt van
twee dalen: het dal waardoor je via Les Gets de snelweg naar Genève en het treinstation van Cluses
bereikt en het dal dat uitkomt in de badplaats Thonon-les-Bains aan de Franse kant van het Meer
van Genève.

Morzine is een vrij groot dorp met voornamelijk grote chalets, waarvan de ene authentieker is dan
de andere. Morzine ligt aan de doorgaande weg maar in het centrum van het dorp heb je daar
amper last van. De liften liggen meestal op loopafstand of de gratis skibussen brengen je naar de
liften toe. Rondom het centrale plein en de hoofdstraat richting de liften vind je verschillende
skiwinkels, leuke restaurantjes en een opvallend goede après-ski. Met dit alles zet Morzine zichzelf
neer als een echte allrounder.

Skigebied Portes du Soleil

Wat kost de reis?
De prijs van deze 10-daagse wintersportreis met busreis, verblijf 7 nachten op basis van halfpension
en de Portes du Soleil skipas voor 7 dagen is:
met verblijf in een tweepersoonskamer € 970 per persoon (inclusief toeristenbelasting)
met verblijf in een eenpersoonskamer € 1120 per persoon (inclusief toeristenbelasting)
De meerprijs voor een extra dag skipas voor de zaterdag van aankomst is € 35.
Zoals jullie gewend zijn zit in de reissom weer een lekker ontbijt bij aankomst en een diner bij
vertrek.
Aanmelden
Op onze website kun je ook alle reisinformatie nog terugvinden. Ga je mee? Meld je dan met dit
inschrijfformulier aan. Het aantal eenpersoonskamers is beperkt dus wil je graag privacy, schrijf dan
gelijk in. Zo ben je verzekerd van de kamer van je keuze.
Als je voor een eenpersoonskamer kiest geef dan ook (bij opmerkingen) aan of je bereid bent een
kamer met iemand te delen als de eenpersoonskamers niet meer beschikbaar zijn. Vergeet ook niet
aan te geven of je op de dag van aankomst wil skiën en dus een extra dag skipas nodig hebt.
Vragen of meer info?
Heb je nog vragen over de reis of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Piet Nieuwveld
via info@ski-mh.nl of bel 0182 – 378434.

Piet Nieuwveld
Roos Boogaard

