Boekingen skiseizoen 2021|2022
Eerder dan ooit is er al volop interesse voor volgend skiseizoen!! Vooral de
hoogseizoensweken zijn in trek, met name de week van 25 december en de
voorjaarsvakantie (februari). Veel gasten zijn omgeboekt naar volgend jaar,
aangezien de skivakantie dit jaar niet door kon gaan vanwege het coronavirus.
Daardoor is de beschikbaarheid voor een mooi chalet in het hoogseizoen al beperkt
aan het worden. Wees er op tijd bij!
Voorboekingen
Voor de meeste residences geldt dat de beschikbaarheid en de prijzen in het voorjaar
(april/mei) bekend gemaakt worden. Wij kunnen een vrijblijvende voorboeking voor
je plaatsen, zodat je alvast op de lijst staat. De voorboekingen worden op volgorde
van binnenkomst behandeld. Op het moment dat de beschikbaarheid en prijzen
bekend worden gemaakt horen jullie of de accommodatie beschikbaar is voor jullie
en wat de prijs zal zijn.
Gratis skipakket bij boeking
Bij alle reserveringen voor het skiseizoen 2021|2022 geven wij een gratis skipakket
ter waarde van € 55,- cadeau*. Je kunt kiezen uit de volgende 2 pakketten:
Skipakket TOMMY voor kinderen (ski’s, schoenen, stokken & kinderhelm)
Ski’s GROEN voor volwassenen (alleen ski’s & stokken)
* Deze actie is alleen geldig voor de Franse skigebieden.
Services & vervoer
Wil je alvast skimateriaal, skilessen en/of skipassen reserveren? Geen probleem, dat
regelt WintersportDeluxe graag voor jullie. Skimateriaal is ca. 25% voordeliger dan
ter plaatse en voor de meeste Franse skigebieden kunnen wij de skipassen vooraf
laden en opsturen. Ook vervoer kunnen wij voor jullie reserveren. Denk hierbij aan
vluchten, de SkiThalys, een huurauto en/of een transfer. Geen zin om te koken?
Reserveer dan cateringservice.
Boekingsvoorwaarden
WintersportDeluxe volgt de annuleringsvoorwaarden van haar leveranciers. Vrijwel
alle leveranciers hebben afgelopen skiseizoen hun voorwaarden herzien vanwege de
uitbraak van het coronavirus. Veel leveranciers bieden de mogelijkheid om tot 30 of
60 dagen voor aankomst kosteloos te kunnen annuleren. De voorwaarden per
leverancier worden je vooraf kenbaar gemaakt.

Coronavirus | COVID-19 beleid
Over het algemeen worden door alle leveranciers dezelfde voorwaarden gehanteerd:
als de landgrenzen zijn gesloten of het skigebied is niet bereikbaar (code oranje of
code rood) en bij een lockdown (zowel voor het land van herkomst van de gasten als
0het land van bestemming) kun je kosteloos annuleren. Een enkele leverancier heeft
nog aanvullende voorwaarden opgenomen.
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Reis- en annuleringsverzekering
Als je een reis boekt dien je een reis-en annuleringsverzekering af te sluiten. Om een
volledige dekking te hebben regel je de annuleringsverzekering binnen 7 dagen na
boeking. Bij annulering is een geldige reden noodzakelijk om aanspraak te kunnen
maken op een vergoeding van de annuleringskosten (voorwaarden zijn verschillend
per verzekeringsmaatschappij) Denk bij de reisverzekering aan de
wintersportdekking!
GGTO garantiefonds
WintersportDeluxe is aangesloten bij het GGTO garantiefonds. Dit fonds garandeert
reizigers die geboekt hebben bij een van de aangesloten touroperators dat zij het
reeds betaalde deel van de reissom terug krijgen indien de touroperator in
financieel onvermogen komt en de reis om die reden niet naar behoren kan
uitvoeren. De verplichte klantenbijdrage bedraagt € 7,50 per persoon, waarmee het
garantiefonds wordt opgebouwd en onderhouden.
VvKR | Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties
WintersportDeluxe is ook aangesloten bij de Vereniging voor Kleinschalige
Reisorganisaties. VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische
reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise
om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke
zekerheid en tevredenheid te komen. Ook hebben alle leden een verplichte
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor reisorganisaties / Touroperators.
TIP! Zomerse Alpen
In de zomermaanden zijn de meeste residences geopend en er zijn diverse chalets te
reserveren voor een heerlijk verblijf in de bergen. Kies je voor een verblijf in de
Alpen, dan kies je voor een actieve vakantie. Er zijn tal van leuke activiteiten te
beleven zoals: mountainbiken, raften, canyoning, paragliden, rodelen, klimparcours
& tokkelbanen. Uiteraard zijn er ook diverse mooie wandeltochten te maken. Meer
informatie? Neem contact met ons op.
Instagram | Facebook
Ben je op zoek naar een luxe accommodatie in de sneeuw? Wil je alvast inspiratie
opdoen? Of wil je gewoon wegdromen bij de mooie accommodaties die de Alpen te
bieden heeft? Volg WintersportDeluxe op Instagram! WintersportDeluxe plaatst
dagelijks foto’s van de mooiste accommodaties in de sneeuw ❄ Van luxe chalets tot
ruime penthouses & comfortabele appartementen, maar ook wellness & culinair.
Neem ook een kijkje op onze Facebook pagina.
Bereikbaarheid
T. 0251 – 760 860
0E. info@wintersportdeluxe.nl
WintersportDeluxe is op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar van
10.00 tot 16.00 uur & op vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Uiteraard kun je ook een
email sturen naar info@wintersportdeluxe.nl

