
 

Sneeuwklassen  

Drie Wommelgemse Scholen 

20 januari 2018 – 27 januari 2018 



Italië 



Provincie Trentino Alto Adige 



Folgaria – Lavarone  
25 km van Trento stad 



      Trento 



Lavarone 



Reisorganisatie 

 Solmar uit Maasmechelen 

– Gezinsvakanties 

– Groepsreizen 

– SNEEUWKLASSEN 
• Verzorgde bussen  

• Een aantal Nederlandstalige begeleiders gaan 
mee 

• Logistieke ondersteuning in het skigebied 



SOLMAR vervoer 
Luxe touringcar met 

2 ervaren chauffeurs. 

De bus blijft ter plaatse,  

met 1 chauffeur. 

 



De reis zelf 

 België 

 Duitsland 

 Oostenrijk 

 Italië 

– Lavarone 



SKI TOUR DEI FORTI 
Lavarone 30 km – Folgaria 80 km pistes 





Lavarone – Folgaria  

 Professionele Nederlandstalige skimonitoren  

 Professionele Italiaanse skimonitoren  

 5-dagen skipas - 4 uur skiles per dag 

 Hotel*** volpension 

 ‘s Middags pastamaal met dessert, ‘s avonds 
volledige maaltijd 

 Reisleider in het hotel 

 Allerlei avondactiviteiten nabij het hotel 





 

Skitour dei Forti 

 
 Vele Forten zijn overgebleven uit de 

eerste wereldoorlog 

 Verschillende Forten per ski te bereiken 

 Sneeuwzeker en zonnig skigebied  

 Uitstekende kwaliteit van de faciliteiten 

en het liftensysteem 





Folgaria, op 6 km van Lavarone 

 Het balkon van de Dolomieten 

 80 km verzorgde pistes, voor beginners 

en gevorderden 

 Vele nieuwe liften en pistes 





Hotel Cimone 
Aan de pistes van Lavarone (30 km pistes) 



Het hotel  kindvriendelijk en gastvrij 3 *** hotel 

 gelegen in een prachtig bergdecor, 

aan de rand van de skipistes van 

Lavarone 

 kamers van 2 tot 8 personen, allen 

met douche en WC  

 ruim en verzorgd restaurant 

 gemeenschappelijke animatieruimte 

 Skiverhuur, rodelbaan, bowling, 

pizzeria, supermarkt en disco op 

wandelafstand  

 Slechts 5 minuutjes rijden tot de 

skipistes van Folgaria 

 



Hotel Cimone te Lavarone 











Dagindeling  

 07u30: Opstaan 

 08u00: Ontbijt 

 09u00 -11u00: 

Skiles  

 12u00: Middagmaal 

 13u00 – 15u00: 

Skiles  

 15u30: 

(Klas)activiteit 

 

 18u00: Avondmaal 

                 (Pizzanight) 

 19u30: 

Avondactiviteit 
– Bowling 

– Rodelen 

– Kwis 

– Discoavond  

 21u30: Bedtijd 

 





De eerste dag 

 Indeling kamers 

 Huur skimateriaal 

 Verkenning  

   omgeving hotel 

 Kennismaking 

monitoren 

 Eerste Skiles 



Bowling 



Rodelen 







Pizzanight 



Burcht Belvedere 

 1900 

 www.fortebelvedere.org 



Discoavond in discotheek  

‘Il Triangolo’ in Lavarone 



De laatste dag 

 Kamers opruimen 

 Skiles en slalom 

 Avondmaal 

 Vertrek naar huis 

 

 

Thuiskomst op 27 januari in de loop van de 

voormiddag 

 



Praktische afspraken  

 Lunchpakketten 
– ‘s avonds 

– ‘s morgens 

 GEEN chips of 
kauwgom! 

 Boek(en)  

 Spelletjes 

 dekentje en 
kussentje 

 

Handbagage op de bus. 



Praktische afspraken 

 Vooraf af te geven :   
– Kids ID 

– Europese ziekteverzekeringskaart. 

 GEEN zakgeld! 

 De scholen zijn niet verantwoordelijk voor het 
verlies of de beschadiging van meegebracht 
materiaal. Iedere leerling blijft hiervoor 
persoonlijke verantwoordelijk! 



In orde te brengen ! 

 Europese verzekeringskaart 

 Kids-ID 

 Papier met ouderlijke toestemming laten tekenen 
op het gemeentehuis. 

 

 Er is voor de leerlingen een aparte verzekering 
afgesloten door het gemeentebestuur en de 
scholen. 

 Annulatieverzekering, indien gewenst : € 9 extra 



Wat mag er in je koffer mee? 

 Voldoende warme 

kousen 

 Voldoende warme 

truien 

 Skipak of skibroek met 

ski-jas 

 Waterdichte 

handschoenen 

 Warme, waterdichte 

stapschoenen 



 Zonnecrème met hoge 

bescherming 

 Zonnebril en/of skibril 

 Lippenbalsem 

 Heuptasje ( waar een 

flesje water in past) 

 Trainingpak of jogging 

(ideaal om te 

vertrekken) 

 

Wat mag er in je koffer mee? 



 Vrijetijdskledij voor 
‘s avonds 

 Ondergoed 
(voldoende!) 

 Zakdoeken 

 Toiletgerief 

 Huispantoffels 

 Pyjama of 
slaapkleed 

Wat mag er in je koffer mee? 



 Zak voor vuil linnen 

 Studiemateriaal 

 

Er werd reeds een brief 

met benodigdheden  

meegegeven. 

Wat mag er in je koffer mee? 



 Per leerling 

 mag er 1 koffer mee! 



Vertrek 

 Zaterdag, 20 januari 2018 

 Om 18.00 uur 

    aanwezig ! 

 

 

Brieleke 16 

Wommelgem 



Wanneer komen we terug? 

 27 januari 2018 

 (voormiddag) 

 Telefoonketting 



Vragen? 

 Bij de leerkrachten of directie  

 van de drie scholen 

 Solmar 

 



Tot dan….  

 Wensen 

– Veel sneeuw 

– Veel zon 

– Een goed humeur 

– Toffe ervaringen 

– Leerrijke momenten 

 

…Dat het al zover was ! 



Begin alvast te dromen van deze 

onvergetelijke week in het zesde 

leerjaar! 


