Beste elektro- en werktuigbouwkundestudenten,
Dit schooljaar wordt door Hysteresis een wintersportvakantie georganiseerd!
De wintersportvakantie zal plaats vinden in de voorjaarsvakantie van zondag 21 februari tot
en met vrijdag 26 februari. Vanaf Rotterdam zal een bus vertrekken die ons naar Valfréjus in
Frankrijk zal brengen. Dit belooft natuurlijk 6 dagen gekkigheid! De reis bestaat uit 2
reisdagen (zondag heen en vrijdag terug) en 4 dagen skiën.
De prijs per persoon voor leden bedraagt €265,-, niet-leden betalen €280,-. De korting voor
leden wordt later verrekend. Er bestaat een mogelijkheid om halfpension bij te boeken, de
kosten hiervoor bedragen €65,-. Dit is sterk aan te raden omdat er dan voor ontbijt en een
avondmaal gezorgd wordt! Tevens is er in de kamers een keuken aanwezig met koelkast en
bakplaat. De €280,- is inclusief verblijf, skipas en busreis!
Voor gevorderden is er een mogelijkheid de skipas uit te breiden voor €40,-. Met deze
uitbreiding kan je 1 dag skiën in Aussois, 1 dag in La Norma en 1 dag in Val Cenis Vanoise
(totaal 300 km piste). Deze gebieden zijn niet met elkaar verbonden, maar met de skibus te
bereiken. De skibus naar deze bestemmingen is inclusief bij deze skipas. Echter omdat wij
maar 4 dagen verblijven op de bestemming is het niet mogelijk in al de 3 de gebieden te
skiën, omdat de bus maar drie keer per week gaat. In december zal bekend worden op
welke dagen er een bus vertrekt naar bovenstaande gebieden.
Kan je niet skiën of snowboarden? Geen probleem! Je kan dit aangeven door te mailen naar
hysteresis@hr.nl. De kosten hiervan volgen later, afhankelijk van het aantal personen dat
hier gebruik van wilt maken. Dit krijg je per mail te horen.
De borg bedraagt €75,- per persoon. Dit wordt op de website automatisch opgeteld bij de
€280,-. Het minimum totaal bedrag bedraagt dus €355,-. De borg wordt na de vakantie per
persoon teruggestort. De korting voor leden wordt in dit bedrag meegenomen! Leden krijgen
hier €15,- euro korting terug.
Je kan je aanmelden via www.hysteresis.nl. Hier staat een link naar de speciale
wintersportsite. Op deze site maak je een eigen account aan waar de betalingen geregeld
kunnen worden. Op de site kan tevens aangegeven worden of je gebruik wilt maken van:
halfpension, skimateriaal huur en een uitgebreide skipas (de Eskimopas). De kosten voor
skimateriaal huur varieert tussen de 45 en 109 euro, gebaseerd op kwaliteit. Ook kun je een
reisverzekering afsluiten.
Wanneer je je hebt aangemeld, moet je binnen 2 weken de aanbetaling van 15%
overmaken. Doe je dit niet binnen 2 weken dan zal je de annuleringskosten zelf moeten
betalen. Tot en met 27 december is het mogelijk om je aan te melden en het totale
geldbedrag over te maken. Tot deze datum kun je kosteloos je boeking aanpassen! De
uitbreiding van de skipas en het gebruik van halfpension kun je dus ook nog later toevoegen
als dit maar voor de 27e gebeurt.
We hopen op een grote groep om samen mee op wintersport te gaan! Heb je nog vragen?
Mailen kan naar hysteresis@hr.nl. Foto’s van het skigebied zijn in de bijlage te vinden!
Let wel op, vol=vol!
Met vriendelijke groet, de Wintersportcommissie

Bijlage:

