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Snow Trip Dolomiti
23 december – 30 december 2016
Italië, Val di Sole, Fucine
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Het is bijna zover!
De winter toont zich langs haar mooiste zijde en er is al een heel pak sneeuw
gevallen. Binnen 3 weken vertrek je richting de bergen en beleef je tijdens
onze Snow Trip Dolomiti de tijd van je leven. Vergeet al je schoolzorgen en
geniet van de bergen, sneeuwpret en de zotste après-ski feestjes.

Graag geven onze monitoren nog wat meer uitleg over deze fantastische Snow
Trip. Je komt alles te weten: van het vertrek tot wat je moet meenemen.

Een Groove-X Snow Trip?
1. TOP hotels met extra’s

4. De beste Après-ski feestjes

2. Unieke groepssfeer

5. Meer dan 350 km skipiste

3. Gratis clinics en workshops

6. Persoonlijke monitoren

De speciale Groove-X facebookgroep
Ook voor de Snow Trip Dolomiti heeft Groove-X een speciale facebook-groep
aangemaakt. Hier kan je reeds kennismaken met je Groove-X animatoren en
alle deelnemers. We posten er belangrijke extra informatie en je kan er
terecht met al je vragen. Om deel uit te maken van de groep moet je zelf
vragen om lid te worden van de volgende groep: Snow Trip Dolomiti 2017
Groove-X.
Je kan in facebook de groep zoeken of surf naar de link om lid te worden:
https://www.facebook.com/groups/1205872216159728/
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Skiën en Snowboarden
De skigebieden
Ontdek alle skigebieden van Val Di Sole tijdens 1 skivakantie. We skiën 6
dagen lang doorheen heel de Val Di Sole vallei: tot 3 dagen in het skigebied
Folgarida-Marilleva & Madonna Di Campiglio, 2 dag in Passo Tonale en 1 dag
op de gletsjer in Pejo. Alle skigebieden tesamen zijn goed voor meer dan 276
km pistes. Doe jij ze allemaal?

Dolomiti di Brenta: 150 km piste + 2 Funparken
Het skigebied Dolomiti di Brenta bestaat uit drie regio's: Folgarida – Marilleva,
Madonna di Campiglio en Pinzolo. Maar liefst 95% van de 150 km piste wordt
permanent bijgesneeuwd door ultramoderne sneeuwkanonnen. De pro-skiërs
en snowboarders kunnen hun tricks oefenen op de 2 funparken. De
verschillende gebieden zijn met elkaar verbonden door 62 liften, geen skibus
nodig dus in dit prachtig skigebied.

Folgarida-Marilleva
Het skigebied Folgarida – Marilleva bestaat uit 62 km piste. De pisten worden
verbonden door 27 moderne skiliften. Er is ook de mogelijkheid om ’s nachts
te gaan skiën. Dit gebied wordt vooral gekenmerkt door brede blauwe pistes
die door het bos slingeren. Voor de gevorderden is er de uitdagende afdaling
Nera Folgarida.
- 24 km blauwe, 30 km rode, 8 km zwarte pisten
- Snowpark met een box , plug , kink Box, halfpipe en step Up
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Madonna di Campiglio en Pinzolo
Alleen al het uitzicht op de grillige Brenta Dolomieten maakt het skiën in
Madonna di Campiglio meer dan de moeite waard. Het skigebied telt 90 km
pistes. Tijdens de week is het er eerder rustig, maar tijdens het weekend
komen veel Italianen skiën in Madonna di Campiglio. Het grootste deel van de
pistes zijn eenvoudig tot middelzwaar. De pistes boven bij Grosté zijn breed,
daarnaast vind je in dit gedeelte van het gebied de sneeuw met de beste
kwaliteit vanwege zijn hoge ligging. Snowboarders genieten in dit gebied van
een groot funpark, dat wordt beschouwd als één van de beste in de Alpen.
- 41 km blauwe, 37 km rode, 12 km zwarte pisten
- Gigantisch nowpark met boxen , plugs , kink Box, halfpipe en step Up
Meer info: www.ski.it

Passo Tonale 110 km piste + Funpark
Het skigebied Passo di Tonale ligt op de grens van Lombardije en Trentino, in
het midden van de Italiaanse Dolomieten. Dit zuidelijke deel van de Alpen is
meteen ook het meest zonnige deel van de Alpen. Je geniet van een prachtig
uitzicht op de Presena-gletsjer die vanaf 1884 meter tot 3100 meter reikt.
Ontdek 115 km pisten tussen de 1160 en de 3016 meter.
De skiliften vertrekken vanuit het dorpje Tonale, een echt winterresort vlak
aan de skipiste. De pistes worden goed onderhouden en voor 100%
bijgesneeuwd met kunstsneeuw. Ook beschikt het skigebied over verschillende
rodelpistes en een funpark met halfpipe en quarterpipe.
Prijs-kwaliteit is Passo di Tonale een ware topper met flink wat mogelijkheden
voor zowel beginners als gevorderde skiërs & boarders. 70 % van de pistes
zijn immers rood of zwart, waardoor ook gevorderde skiërs en boarders het
naar hun zin hebben. Na het skiën en boarden kan je gaan après-skiën in de
verschillende aprèsskitenten, aprèsskibars en enkele disco's.

Info voor vertrek Snow Trip Dolomiti

	
  

Jongerenreizen 16+
	
  

- 115 km pistes: 100% kunstmatig bijgesneeuwd
- 25 km blauwe, 64 km rode piste en 26 km zwarte piste
- Ruim funpark met onder andere een halfpipe en een quarterpipe
Meer info: www.passotonale.it

Congolo di Pejo Gletsjer 16 km piste + Funpark
Dit eerder klein skigebied ligt verscholen op het einde van een zijdal van Val
Di Sole. Dit skigebied staat vooral bekend bij jongeren en families. Met de
nieuwe gondel ga je meteen tot het hoogste punt van de gletsjer, 3000m
hoog. Het skigebiedje is zeer sneeuwzeker en in de paasvakantie ook zeer
zonnig. Er zijn ook uitstekende off-piste-mogelijkheden.
- 16 km pistes: 40% kunstmatig bijgesneeuwd
- 4,32 km blauwe, 9,44 km rode piste en 2,24 km zwarte piste

Op de piste
Vrij skiën en snowboarden
Jongeren die reeds genoeg ervaring hebben, krijgen de mogelijkheid om zelf
in groep het skigebied te gaan ontdekken.
- Je ontdekt zelf het skigebied in je groepje
- Het groepje past zijn niveau aan aan de persoon met het laagste niveau
- Er is steeds een Groove-X monitor bereikbaar via een noodnummer
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Ski- en snowboardlessen
Wil je ski- of snowboardlessen van de besten? Dat is mogelijk op jouw
Groove-X skivakantie! We organiseren lessen voor zowel beginners als
gevorderden. De jongeren worden 2 à 3 uur per dag begeleid door onze eigen
ervaren ski- en snowboardleraren. Ook jongeren die hun techniek willen
verbeteren kunnen steeds terecht bij onze ski- en snowboardinstructeurs voor
tips. (85 euro voor 5 halve dagen les)
Wil jij graag ski- of snowboardlessen krijgen van onze Groove-X monitoren?
Surf naar extras.groovex.be en neem alsnog ski- of snowboardlessen.

Gratis clinics / workshops door onze monitoren
Elke dag organiseren onze monitoren speciaal voor jullie workshops / clinics
op en naast de piste. Elke monitor leert je zijn beste skills aan. Wil je vette
tricks leren of beter leren carven? Sluit dan aan bij onze workshops! Een
voorlopig overzicht van de clinics vind je in het schema verderop.

Ons TOP Hotel
Het drie-sterren hotel Santoni in het dorpje Fucine is de uitvalsbasis van deze
Trip. Vanuit dit comfortabel hotel brengt onze eigen bus je dagelijks naar
verschillende skiliften. De eitjes van Folgarida liggen op slechts 10 minuten
van het hotel.
- Wifi in het hotel
- Comfortabele mooie kamers
- Douche met haardroger en WC op de kamer
- Balkon en TV op de kamer
- Je slaapt per 2 tot 5 personen op een kamer
- Uitgebreid ontbijtbuffet
- Avondeten: driegangenmenu met voorgerecht, saladebuffet, hoofdgerecht en
dessert
- Verwarmde skikelder voor je ski- en snowboardmateriaal

Je slaapt met 2 tot 5 personen per kamer. Elke kamer beschikt over een eigen
douche en wc op de kamer. Elke persoon krijgt een handdoek.
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Adres: Hotel Santoni, Via 3 novembre 35 - 38026 Fucine Ossana TN, Italy

Programma
Bij Groove-X kan je kiezen uit heel wat activiteiten. Op de piste zorgen
onze Groove-X animatoren voor gratis ski & snowboard clinics. Naast de piste
zorgen ze voor de beste feestjes, de meest chille avondactiviteit, de
gezelligste après-skimomenten en ga zo maar door.
Op de Snow Trip Dolomiti staat je het volgende te wachten:
1. Vanaf dag één vliegen we er al in! We trekken naar disco Ora di Ponta in
de buurt om daar het vetste feestje te bouwen! Twee dagen later trekken we
ook nog eens naar disco Antares in Passo Tonale! Onze bus brengt je veilig
heen en terug.
2. Midden in de week organiseren onze Groove-X monitoren een Fine Dining
Evening met aangepaste wijnen uit de regio. Maak jezelf sjiek en ga uit eten
als de echte!

Info voor vertrek Snow Trip Dolomiti

	
  

Jongerenreizen 16+
	
  

3.Leer nieuwe tricks in het snowpark tijdens onze Funpark en Freestyle
Clinics! De eerste dag krijg je ook een gratis rondleiding doorheen één van de
skigebieden.
4. Meteen na het skiën en boarden trekken we
naar de beste après-ski bars aan de piste in
Daolasa, Madonna di Campiglio of Passo Tonale.
5. De laatste avond sluiten we af in stijl met
een eigen Italiaanse Guest DJ die komt
draaien op eigen Zolder Groove-X Party! De
beste feestjes ooit!
6. Leer nieuwe vrienden en vriendinnen op onze Speeddate à la Groove-X.
Denk na over de meest absurde vragen en leer de groep beter kennen.

NAMIDDAG

AVOND

ZATERDAG

Wellness in het hotel
of eerste skidag

Welkomstparty in Ora di Ponta

ZONDAG

Guided
Ski
Snowboard Tour

Speeddate à la Groove-X

MAANDAG

Aprés-Ski
Party
+
Looking
for
Locals
Clinic

Disco Antares Passo Tonale

DINSDAG

Funpark
Clinic

Fine Dinging Evening

WOENSDAG

Freeski & Snowboard
Clinic

Gezelligen Avond

Photoshoot Clinic

Afscheidsparty @ the Groove-X
zolder with special Italian GuestDJ

DONDERDAG

&

Snowboard

Weekschema Groove-X Youth Skivakantie

Info voor vertrek Snow Trip Dolomiti

	
  

Jongerenreizen 16+
	
  

Eerste dag
Extra dag skiën of snowboarden
Voor iedereen die de optie ‘extra dag skiën’ nam, hebben we goed nieuws!
Onze bus rijdt eerst naar de skilift in Daolasa en dan pas naar het hotel. Zo
mis je geen minuut skiplezier van je eerste dag!
Om alles vlot te laten gebeuren, steek je best je skikledij voor de eerste dag
in je handbagage. Als ze nog in je grote valies zit als we aankomen, is dit
onbegonnen werk deze te gaan zoeken.
Wil jij graag ook als eerste op de piste staan? Surf naar extras.groovex.be en
neem alsnog de optie ‘extra dag skiën’ (mogelijk tot 8 dagen voor vertrek).

Ski & Snowboard materiaal - verhuur
92% van alle deelnemers kiest ervoor om zijn ski- en snowboardmateriaal via
Groove-X te huren. Dit heeft vele voordelen, zo kan je bijvoorbeeld ten alle
tijden je materiaal ruilen mocht het niet goed passen.
Op de bus tijdens de heenrit krijg je van de reisleider een voucher om je ski /
snowboardmateriaal te kunnen passen en afhalen in de shop. Steek alvast je
skisokken in je handbagage want we zullen eerst langs de skiverhuur
passeren, alvorens we naar het hotel gaan en je aan je grote bagage kan.
Ben je vergeten ski- of snowboardmateriaal aan te duiden tijdens je
inschrijving? Surf naar extras.groovex.be en huur alsnog je materiaal via
Groove-X (mogelijk tot 8 dagen voor vertrek).
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Lunchpakket
De eerste dag, als we aankomen in Italië, kan er jammer genoeg nog geen
lunchpakket voorzien worden door het hotel. Neem dus zeker en vast naast je
ontbijt ook iets mee om ’s middags te eten. Vanaf dag 2 ligt jouw lunchpakket
(met je naam op) elke morgen klaar aan het ontbijt. Ook voor de terugreis
wordt er een lunchpakket voorzien. Zo krijg je een totaal 6 lunchpakketten.
Ben je vergeten een lunchpakket aan te duiden tijdens je inschrijving? Surf
naar extras.groovex.be en neem alsnog de optie ‘lunchpakket’. (mogelijk tot
8 dagen voor vertrek).

Reisbijstandsverzekering
Bij Groove-X vinden we het belangrijk dat alle jongeren goed verzekerd op
reis vertrekken met ons. Mocht er iets misgaan, kan je rekenen op de juiste
bijstand in het buitenland. Omdat wij de laatste jaren gemerkt hebben dat de
‘Europese ziekteverzekering van de mutualeit’ niet voldoende is voor een
skivakantie (geen repatriatie, extra kosten bij hospitalisatie, …), hebben wij
ervoor gekozen om de bijstandsverzekering verplicht te maken voor alle
jongeren. Zo zijn we er zeker van dat onze jongeren goed geholpen worden en
er geen financiële beperkingen bestaan wanneer de nood het hoogst is.
Indien jij een eigen bijstandsverzekering hebt, zouden wij graag een kopie
of foto van je verzekeringskaart opgestuurd krijgen naar het volgende
emailadres reisverzekering@groovex.be. Mocht er iets gebeuren dan kunnen
onze monitoren meteen de juiste bijstand opbellen en mee inschakelen.
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Wat neem je best mee?
Op skivakantie alle bagage meekrijgen op de bus is een heus gepuzzel.
Hieronder vind je onze bagagetips en regels, zodat we alle bagage
meekrijgen op de bus. (Bagage die niet voldoet aan deze regels kan geweigerd worden.)
- Zachte valiezen nemen anderhalf keer minder plaats in dan harde koffers.
Daarom zijn harde koffer niet toegelaten.
- Beperk het totale gewicht van je bagage tot 20 kg, onze bus mag niet aan
overgewicht leiden.
- Helmen neem je mee als handbagage op de bus.
Eigen ski- & snowboardmateriaal:
- Ski- & boardzakken vol met extra bagage, nemen makkelijk tot 3 keer
meer plaats in dan zonder, neem daarom geen extra zak met materiaal mee
voor je ski- of snowboardmateriaal.
- Ski's worden apart gestapeld in de skibak, mooi en proper.
- Snowboards worden apart gestapeld in de skibak, mooi en proper.
- Botten kan je gewoon in een bottenzak meegeven of kunnen we apart
meenemen (zet even je naam er op).

In je handbagage
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Lunchpakket + ontbijt voor de busreis
Identiteitskaart
Europese ziekteverzekeringskaart
Reisbijstandsverzekeringskaart
(indien eigen verzekering)
Toestemmingsformulier minderjarige
(zie laatste pagina van deze brochure)
Skihelm (niet in je valies steken)
Skikledij (indien optie extra dag skiën)
Skisokken (passen van skiverhuur)

In je grote valies
Kledij:
ü
ü
ü
ü
ü

Je
Je
Je
Je
Je

leukste t-shirts
warmste trui
mooiste lange broeken
fancy zwembroek of bikini
nieuwste ondergoed
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ü Je meest dikke en lange sokken
ü Je chicste feestkledij
ü Je thema verkleedkledij (zie facebookgroep)
Voor tijdens het skiën of snowboarden
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Zonnecrème
Handschoenen
Polsbeschermers (optie voor snowboarders)
Zonnebril en/of Skibril
Skibroek
Ski-jas
Skisokken

Overige
ü Toiletzak met:
o Tandpasta + tandenborstel
o Lekker ruikende douchegel
o Scheergerief
ü GSM + oplader
ü Waterdichte schoenen

Dit laat je zeker thuis
ü Alcoholische dranken
ü Drugs (nul toleratie, onmiddellijke uitsluiting van de reis)

Hoeveel zakgeld neem ik mee?
Voor je middageten dien je zelf een budget te
voorzien, tenzij je verkoos om een lunchpakket te
nemen. Daarnaast wil je ook af en toe eens een
terrasje doen of 's avond iets drinken. Ook kan het
voorkomen dat we lokaal vervoer inleggen om naar
het feestje te gaan.
Voor deze uitgaven dien je een klein budget te
voorzien. Groove-X geeft hier een schatting van
hoeveel je ongeveer nog extra dient mee te nemen.
Uit ervaring weten we wel dat dit budget van
persoon tot persoon sterk verschilt, daarom geven
we een minimum- en maximumbudget op.
Zakgeld richtbudget: 100 - 250 euro
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Groove-X Begeleiding en Filosofie
Waar staat Groove-X voor
Groove-X organiseert de meest uitdagende jongerentrips van
dit moment. Onze grootste prioriteit is om jongeren op een
exclusieve manier hun reis te laten beleven, waarbij ze in een
kleine groep ontdekkend op pad gaan. Groove-X biedt een klein
aanbod van uniek uitgewerkte trips aan, onderverdeeld in Snow
Trips, Summer Trips en World Trips.

Positief enthousiasme
Groove-X inspireert tal van jongeren een meer open kijk te
hebben op het leven. Te doen wat ze echt willen doen in hun
leven. Zelfstandige keuzes te leren maken en leven vanuit hun
passie. Dit alles wakkeren we aan door ons positief
enthousiasme!

Kwaliteit
Onze jongeren zijn de koning te rijk bij Groove-X. Onze
kwaliteit kan je terugvinden in de zorgvuldig uitgekozen
hotels, de finesse bij de uitvoering van onze vakanties, onze
spontane service en onze voortdurende opleidingen voor
begeleiders en animatoren. Groove-X is met opzet een kleine
organisatie, die alleen de beste skivakanties voor jongeren wil!

Vrijheid & verantwoordelijkheid
Groove-X
creëert
voor
alle
jongeren
ongelooflijke
opportuniteiten: 1. om zichzelf ten volle te zijn 2. om jezelf te
ontplooien 3. om gigantisch te groeien!

Onbeschrijfelijke groepssfeer
Nieuwe vrienden door een geweldige groepssfeer is de prioriteit bij Groove-X.
We zetten alles in op één hechte groep. Dit doen we als volgt: 1. één bus waar
heel de groep op kan 2. één hotel waar iedereen slaapt 3. tussen de 40 en 80
deelnemers per reis 4. super sociale animatoren!

Buitengewoon sociale monitoren
Onze monitoren-crew is één grote familie van vrienden. Ze organiseren de
Groove-X Trips vanuit hun passie voor skiën, snowboarden en het gelukkig
maken van jongeren. Ze zijn er 24 op 24, speciaal voor jullie!
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Vertrek en Aankomst
Informatie voor opstapplaats Gent
Beschrijving

Locatie kaart

Gent

Voor de kerk
Adres:
Floraplein 7
9820 Merelbeke

Afrit E17: Gentbrugge
Afrit E40: Merelbeke
Pijlwijzers richting Flora volgen

Heenreis op vrijdag 23 december
Aanmelden + bagage inladen
17u30
Opstappen op de bus
17u50
Vertrek bus stipt
18u00

Terugreis op vrijdag 30 december
Vertrek in Italië
8u30
Aankomst geschat
23u00

Google Streetview: ingang van het plein
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Informatie voor opstapplaats Antwerpen / Limburg
Beschrijving

Locatie kaart

Antwerpen
(Jongeren die Limburg aangeduid hebben bij het inschrijven, stappen op in Antwerpen. Er
waren jammer genoeg slechts 3 personen voor deze reis met de opstapplaats Limburg.)

Achter sporthal 't Kiel
Adres:
August Leyweg 5
Hoboken
Via Oost-Vlaanderen:
E-17 eerste afrit na
Kennedytunnel - hoboken volgen

Via Antwerpen:
Singel - afslag Hoboken

Heenreis op vrijdag 23 december
Aanmelden
18u30
Aankomst bus + bagage inladen
18u45
Vertrek bus stipt
19u00

Terugreis op vrijdag 30 december
Vertrek in Italië
8u30
Aankomst geschat
22u30

Google Streetview: ingang van de parking
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Wie kan ik bereiken in Italië?
Wil je door dringende redenen tijdens de vakantie een Groove-X
verantwoordelijke bereiken, kan dit 24u/24u op het volgende nummer:
+32 491 91 25 56

Tot snel in de verse sneeuw!
We kijken er enorm naar uit om jullie te verwelkomen op deze
fantastische Snow Trip!

Je Groove-X Animatoren
Stijn, Bram, Lennart & Sander
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Consent letter for minors travelling abroad
Form ulier bestem d voor m inderjarigen die zich naar het buitenland
begeven en niet vergezeld zijn van hun ouders

Gelieve dit formulier aan te vullen en te laten legaliseren door de gemeente waar jouw zoon /
dochter woonachtig is. Het formulier dient te worden meegegeven met jouw zoon / dochter bij
vertrek en niet opgestuurd te worden naar Groove-X.

Ik, _______________________________________ (vader, moeder, voogd, voogdes)
Naam: ____________________________________
Voornaam: _________________________________
Wonende te: ________________________________

Geef de toelating aan mijn zoon/dochter:
Naam: ____________________________________
Voornaam: ________________________________
Wonende te: _______________________________
Nationaliteit: _______________________________

om

met

Groove-X

deel

te

nemen

aan

de

jongeren

skivakantie

met

bestemming

__________________________________________________ (zie info voor vertrek document)
van _______________________________ tot _______________________________________
en verklaar kennis te hebben genomen van de toelatingsvoorwaarden en aanvaard deze. Ik
verklaar dat mijn kind op mijn verantwoordelijkheid de wetgeving ter plaatse zal respecteren.

____________________________ (handtekening ouder) _______________ (datum)

Gezien voor wettiging door de gemeente:
_______________________________ (medewerker gemeente)
_______________________________ (handtekening)
_______________________________ (datum & stempel gemeente)
Groove-X Jongerenreizen – August de Batslaan 43 – 9140 Temse

