
Zijn uw olympische kampioenen in 
de dop er klaar voor? Sestriere werd 
bekend tijdens de Olympische Spelen 
van 2006. Hier leren uw kinderen 
skiën op topniveau! De Italiaanse 
klasse, met chique winkels, lekker 
eten en gezelligheid krijgt u er gratis 
bij. Terwijl uw kleine ‘campeoni’ hun 
grenzen verleggen in de skiles ligt 
er voor u 400 kilometer aan pistes 
klaar. Skiet u even de grens over naar 
Frankrijk?

U verblijft in Villaggio Valtur 
Sestriere, net over de Franse 
grens. Het hotel heeft o.a. twee 
bars, een disco, fitness en solarium, 
kapper en een fotograaf. U kunt in 
het hotel ski’s huren. Bovendien 
is er een miniclub voor kinderen 
van 5 t/m 11 jaar en een speciaal 
activiteitenprogramma voor kinderen 
van 12 t/m 15 jaar. In het dorp is een 

openbaar zwembad en een ijsbaan.

Inbegrepen:
• 7x overnachting met ontbijtbuffet
• 6x lunchbuffet
• 7x dinerbuffet
• 1/2 l water + 1/4 l huiswijn per 
 persoon bij de maaltijden
• wifi in de lobby

Vanaf-prijs:
€ 399,00 p.p. (20/12-26/12)
Kinderkortingen t/m 17 jaar en alle 
prijzen: zie www.pharosreizen.com. 
Prijzen in € per persoon per 8-daags 
arrangement, zoals beschreven onder 
‘Inbegrepen’, in een familiekamer voor 
4 personen. Verplichte aankomst op 
zaterdag en minimumverblijf van 7 
nachten. Exclusief: € 20,00 reservatie-/
dossierkosten en toeristenbelasting. 

Een van Frankrijks voordeligste 
skigebieden met gunstig geprijsde 
appartementen, direct aan skipiste, 
skilift en skischoolverzamelpunt. Op 
de skischool werken Nederlandstalige 
skileraars: uw kinderen zullen
zich dus thuis voelen! Ook de speel-
weide is een feest voor de kleinsten. 
Een ideaal skioord voor beginners!

Appartementen Flocons 
d’Argent, met balkon, zijn verspreid 
over een aantal chaletvormige 
gebouwtjes, aan de rand van het 
centrum. De ligging is ideaal: u 
wandelt zo met de kinderen naar 
de skischool, skiweide en skiliften. 
De bakker en de supermarkt vindt u 
tegenover de appartementen. Bij het 
appartementencomplex is genoeg 
ruimte voor de kinderen om buiten te 
spelen. Aussois zelf is een pittoresk 
dorpje met leuke winkeltjes.

Inbegrepen:
• 7x overnachting

Vanaf-prijs laagseizoen:
€ 243,00 per appartement (o.a. 
03/01-09/01)
Vanaf-prijs schoolvakanties:
€ 585,00 per appartement 
(kerstvakantie)
Alle prijzen zie: www.pharosreizen.com.
Prijzen in € per appartement per 8-daags 
arrangement, zoals beschreven onder
‘Inbegrepen’, in een tweekamer-
appartement voor 4 personen. Verplichte
aankomst op zaterdag en minimumverblijf 
bij 7 nachten. Exclusief € 20,00
reservatie-/dossierkosten, toeristen-
belasting (ca. € 0,50 per persoon per 
dag) en borg (€ 250,00). Optioneel bij te 
boeken bij reservering: bedlinnen: € 10,50 
per bed per wissel, badlinnen: € 6,50
per persoon per wissel, verblijf huisdier:
€ 39,00 per week, eindschoonmaak:
€ 36,00 en televisie: € 40,00 per week. 

Brussel: 1013 km • km piste: 95 220 85 • Liften: 79

Sestriere • Via Lattea (Zoekcode 38485)

Kinderen t/m 17 jaar gratis

Brussel: 942 km • km piste: 06 05 08 02 • Liften: 10

Aussois • Franse Alpen (Zoekcode 11543)

Nederlandstalige skileraars

Wie is Pharos Reizen?
Pharos Reizen is al ruim 10 jaar de autovakantiespecialist van de 
ANWB, de Nederlandse toeristen- en weggebruikersbond met 4 
miljoen leden. En nu zijn we ook in Vlaanderen actief! Onze passie? 
Bijzondere autovakanties samenstellen in Europa, waarmee u voor 
aantrekkelijke prijzen een vakantie beleeft die net iets leuker, net 
iets spannender en net een tikje anders is. Wie een reis boekt, 
wil natuurlijk ook zekerheid. Daarom presenteren we u onze drie 
garanties:

• Altijd verrassend.
• Altijd kwaliteit voor een scherpe prijs.
• Altijd veilig en vlot geregeld.

Welke wintersportvakantie past bij uw gezin?
Wilt u de hele dag skiën of liever met een huskyslee door de sneeuw? 
Gaat u met een peuter naar de bergen of met een tiener? Pharos 
Reizen biedt wintersportvakanties voor elk gezin. Onze adviseurs 
helpen u graag verder.

Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn exclusief reservatie-/dossierkosten (20 
euro per boeking, 15 euro voor Touring-leden). Bovendien dient u 
bij een aantal vakanties rekening te houden met een plaatselijke 
toeristenbelasting. Alle gepubliceerde prijzen zijn vanaf-prijzen in het 
laagseizoen en in de schoolvakanties (krokus- of kerstvakantie). Zie 
voor de volledige prijzen in alle periodes: www.pharosreizen.com/
skikids of vraag ernaar bij de adviseurs van Selectair.

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden overgenomen 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en
andere auteursrechthebbenden. Wijzigingen en drukfouten voor-
behouden. Voor de meest actuele informatie, zie www.pharosreizen.com.

Meer weten?
Vraag bij uw adviseur naar meer details, de exacte voorwaarden en 
een overzicht van alle vakanties met sneeuwgarantie, gratis annuleren, 
Kidsdeals of gratis skimateriaal. Kijk voor informatie en reserveringen 
op www.pharosreizen.com/skikids, bel
via 03 217 44 00 met de genoemde 
zoekcodes of ga langs bij een 
reisbureau van Selectair.

Altijd verrassend. 
Atijd kwaliteit voor een scherpe prijs.
Altijd veilig en vlot geregeld.

Pharos Reizen is de autoreisspecialist van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, de 
maatschappelijke organisatie die de belangen behartigt van bijna 4 miljoen leden op gebied van 
reizen, recreatie en mobiliteit.
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Voordelen
Er is een skischool (vaak met Nederlandstalige
skileraars): uw kinderen leren skiën met 
leeftijdsgenootjes.

Er is een skiweide: uw kinderen leren skiën in 
een veilige omgeving.

Sneewzeker: u weet vrijwel zeker dat u kunt 
skiën, dankzij de hoogte van het skigebied en/of 
de aanwezigheid van sneeuwkanonnen.

Er is een kindvriendelijk restaurant (of eigen 
kookgelegenheid): ook lastige eters smullen hier.

Er is een speelkamer (bij verblijf in een hotel): 
uw kinderen vermaken zich ook voor en na het 
skiën.

U verblijft in een familiekamer/appartement: 
genoeg ruimte voor het hele gezin.











Voor de eerste
keer skiën Kidsdeal & Superkidsdeal!

Kent u Victor Vuurtoren? Zo niet, dan is het tijd om snel kennis te 
maken. Victor Vuurtoren is het stralende vakantiebaken voor alle 
kinderen! Dankzij Victor kunt u erop vertrouwen dat uw vakantie 
kindvriendelijk is en dat uw kinderen behandeld worden als echte 
VIKS (Very Important Kids). Ze krijgen leuke extraatjes, zoals een 
cadeau en toegang tot de VIKS-bibliotheek 
met leuke spelletjes.

Bovendien profiteren de kinderen 
vaak van zeer aantrekkelijke kortingen. 
Victor Vuurtoren heeft op vele vakanties 
‘Kidsdeals’ en ‘Superkidsdeals’ voor u 
geregeld: op sommige vakanties mogen zelfs 
kinderen t/m 12 jaar helemaal gratis mee!

Wintersport met de 
allerkleinsten

Voor de eerste keer skiën

Al vaker geskied
Wintersport en

een beetje skiën

Met ruim 100
wintersportvakanties
op onze website!

Sneeuwgarantie
Wie op wintersportvakantie gaat, wil natuurlijk sneeuw! Daarom 
bieden de meeste van onze SkiKids-vakanties een hoge sneeuw-
zekerheid. Wilt u volledig zeker zijn van sneeuw? Boek dan een van 
onze vakanties met sneeuwgarantie. Die mag u tussen de 8e en 
5e werkdag voor aankomst annuleren als er in uw skigebied geen 
pistes open zijn. Meer weten? Vraag het de adviseurs van Selectair.

Gratis annuleren
Weet u nog niet zeker of u op wintersport kunt? Als u nu boekt 
bij Pharos Reizen, mag u tot 6 weken voor aankomst kosteloos 
annuleren. U zit dus nog nergens aan vast, maar hebt al wel de 
zekerheid van een prachtige wintersportvakantie.

Pharos Reizen biedt u:

Gratis skimateriaal voor uw SkiKids
Groeien uw kinderen ook zo snel? Uw portemonnee kan het vast 
nauwelijks bijhouden. Voor u het weet, zijn die skischoenen en 
skihelm alweer te klein. Geen probleem! Bij de meeste van onze
vakanties in Oostenrijk, Frankrijk en Italië ligt gratis skimateriaal 
voor uw kinderen klaar. Voor elke volwassene die een skipakket 
huurt, krijgt u kosteloos een skipakket voor een kind t/m 12 jaar.

Cadeautje voor de SkiKids!
Wie met Victor Vuurtoren op vakantie gaat, is altijd dicht bij het 
vuur. Victor is niet voor niets een vuurtoren: die houdt je warm, 
ook als het buiten vriest. Dit jaar krijgen alle VIKS
(van 0 t/m 11 jaar) die met Pharos Reizen op
vakantie gaan een vurige, rode sjaal. Zo blijft
hun nek lekker warm. Last van koude oren?
Deze sjaal is ook te gebruiken als warme muts!

Alleen bij boeking vóór 1 november 2014,
bij vakanties uit het SkiKids-assortiment 2014/2015.



Alleen al de reis naar Branäs is al 
een belevenis. Eerst een spannende 
boottocht, dan met de auto 
dwars door een landschap uit een 
wintersprookje. En dan moet het 
echte winteravontuur nog beginnen!

B&B Båtstad (Höljes) ligt aan rivier 
de Klarälven, in het noordelijkste 
puntje van de provincie Värmland, 
die bekendstaat om zijn ongerepte 
natuur (en zijn vele elanden!). Deze 
herenboerderij van rond 1900 is nu 
geheel gerenoveerd als comfortabele 
B&B met een gezellige huiskamer en 
een aparte eetkamer.

Inbegrepen:
• retourovertocht Kiel-Oslo met
 Color Line
• 2x overnachting in binnenhut
• 5x overnachting in B&B

• 1x overnachting in verwarmde tipi
• 6x ontbijt (dag 2 t/m 7)
• 5x lunch en 6x diner
• huskysleetocht
• paardrijden in de sneeuw
• sneeuwscootertour
• sneeuwschoenenwandeling
• ijsvissen

Vanaf-prijs laagseizoen:
€ 699,00 per persoon gebaseerd op 
5 personen (o.a. 13/12-19/12)
Vanaf-prijs schoolvakanties:
€ 799,00 per persoon gebaseerd op 
5 personen (kerstvakantie)
Prijzen in € p.p. per 9-daags arrangement 
o.b.v. 5 personen, zoals beschreven onder 
‘Inbegrepen’, in een familiekamer, tent 
en binnenhut voor 5 personen. Bij afvaart 
van boot op zaterdag. Exclusief € 20,00 
reservatie-/dossierkosten.

Het hele gezin tevreden! Rode en 
zwarte pistes voor ouders die zich 
helemaal willen uitleven, brede 
blauwe pistes voor SkiKids die de 
skikunst net beheersen en een 
comfortabele crèche en speelzaal 
voor de kleintjes die nog niet toe 
zijn aan dagelijks skiën. Geen 
wonder dus dat Flaine een echte 
familiebestemming is!

Hotel Le Flaine ligt op 300 m van 
de pistes, skiliften en skischool, dicht 
bij een aantal gezellige terrasjes en 
cafeetjes.

Het hotel heeft een gezellige bar en 
het uitstekende buffet biedt zowel 
voor de volwassenen als voor de 
kinderen volop heerlijke keuze! Ook 
is er een jacuzzi, sauna en hamam. 
Op 300 m van het hotel vindt u het 
openbare zwembad.

Inbegrepen:
• 7x overnachting met ontbijtbuffet
• 7x lunchbuffet (incl. wijn en 
 fruitsap)
• 5x dinerbuffet (incl. wijn en 
 fruitsap)
• 1x verrassings- en dessertbuffet
• 1x maaltijd in restaurant Savoyard 
 met fondue- en raclette-avond

Vanaf-prijs laagseizoen:
€ 434,00 p.p. (28/03-03/04)
Vanaf-prijs schoolvakanties:
€ 630,00 p.p. (kerstvakantie)
Kinderkortingen en prijzen (van o.a. 
crèche): www.pharosreizen.com. Prijzen 
in € p.p. per 8-daags arrangement, 
zoals beschreven onder ‘Inbegrepen’, 
in een familiekamer voor 4 personen. 
Verplichte aankomst op zaterdag en 
minimumverblijf bij 7 nachten. Exclusief 
€ 20,00 reservatie-/dossierkosten en 
toeristenbelasting (ca. € 0,95 per nacht 
per persoon vanaf 16 jaar).

Uw kinderen? Die genieten op 
de ANWB-crèche. Ze spelen in de 
gezonde berglucht en vermaken zich 
met sleeën en spelletjes. Intussen 
hebt u zelf alle tijd om de pistes te 
verkennen. U hebt volop keuze! U 
staat binnen 300 m bij de
Brunnachbahn. En u kunt skiën tot
het vakantiedorp! Feriendorf 
Kirchleitn Grosswild is een ruim
vakantiepark met crèche. U verblijft in 
een twee- of driekamerappartement 
met kitchenette.

Inbegrepen o.a.:
• 5-daagse skipas (ma t/m vr)
• 7x overnachting met ontbijtbuffet
• 6x middagsnack of soep
• 7x dinerbuffet

Inbegrepen voor kinderen:
• 5-daagse skipas (ma t/m vr)
• halve of hele dagen skiles

• ANWB-crèche voor 0 t/m 3 jaar 
 met Nederlandstalige kinderleidsters
 (ma t/m vr, hele of halve dagen)
• skipas en huur skimateriaal
• fruitsap van 10-21 uur

Vanaf-prijs laagseizoen:
€ 699,00 p.p. (10/01-23/01)
Vanaf-prijs hoogseizoen:
€ 939,00 p.p. (krokusvakantie)
Alle prijzen zie: www.pharosreizen.com.
Prijzen in € p.p. per 8-daags arrangement, 
zoals beschreven onder ‘Inbegrepen’, in 
een tweekamerappartement. Verplichte 
aankomst op zaterdag en minimumverblijf 
bij 7 nachten. Exclusief € 20,00 
reservatie-/dossierkosten.

Vanaf-prijs kinderen:
0 t/m 2 jaar: gratis (halve dagen 
crèche)
3 jaar: € 70,00 per persoon
4 t/m 5 jaar: € 399,00 per persoon
6 t/m 13 jaar: € 579,00 per persoon

Brussel: 876 km • km piste: 07 23 23 04 • Liften: 29

Grand Massif • Franse Alpen (Zoekcode 70485)

300 m van de piste, in het populaire Flaine

Brussel: 1087 km • km piste: 03 18 77 08 • Liften: 25

Bad Kleinkirchheim • Karinthië (Zoekcode 44582)

Met een Nederlandstalige crèche

Voordelen
Er is minimaal 100 km aan geprepareerde pistes
in het gebied zelf of in combinatie met het 
aangrenzende skigebied: volop keuze voor uw 
SkiKids - en voor u!

Sneeuwzeker: u weet vrijwel zeker dat u kunt 
skiën, dankzij de hoogte van het skigebied en/of 
de aanwezigheid van sneeuwkanonnen.

Snowboardgebied: uw kinderen kunnen in dit 
skigebied ook snowboarden en les volgen.

Er is een funpark: uw kinderen leren de nieuwste 
trucs en sprongen.

Uitgaansmogelijkheden: u kunt binnen 500m van 
uw hotel/appartement terecht voor een leuke 
après-ski-avond (ook leuk voor de SkiTieners).

U verblijft in een familiekamer/appartement: 
genoeg ruimte voor het hele gezin.













Al vaker geskied

Voordelen
Er is een crèche: u kunt met een gerust hart de 
piste op, uw kleintje is in veilige handen.

Er is een speelkamer (bij verblijf in een hotel): 
uw kinderen amuseren zich perfect.

Er is een kindvriendelijk restaurant (of eigen 
kookgelegenheid): ook moeilijke eters smullen 
hier heerlijk.

Er is een skischool: broertjes en zusjes die al oud 
genoeg zijn, kunnen de latten onderbinden.

Er is een skiweide: op de skiweide leert uw kind 
veilig skiën.

U verblijft in een familiekamer/appartement: 
genoeg ruimte voor het hele gezin.













Wintersport met de 
allerkleinsten

Voordelen
Er zijn minimaal twee leuke winteractiviteiten, 
van schaatsen tot snowtuben: u geniet hier van 
echt winterplezier.

Er is een animatieprogramma in het hotel of 
in het dorp: uw kinderen zullen zich zeker niet 
vervelen.

Er is een kindvriendelijk restaurant (of eigen 
kookgelegenheid): ook moeilijke eters smullen 
hier heerlijk.

U verblijft in een familiekamer/appartement: 
genoeg ruimte voor het hele gezin.

Er is een skischool: uw kinderen leren skiën met 
andere kinderen in een veilige omgeving.

Er is een speelkamer (bij verblijf in hotel): uw 
kinderen vermaken zich ook voor en na het 
skiën.











Winterplezier &
een beetje skiën

Een skigebied waar u lekker lang 
kunt skiën. Er zijn fraaie, brede 
pistes waarop het hele gezin aan 
zijn trekken komt. Voor de echte 
skikampioenen zitten er tussen 
de 180 km aan pistes (Disentis en 
Sedrun) genoeg uitdagende rode en 
zwarte afdalingen.

Hotel Cucagna ligt in het centrum 
van het historische plaatsje Disentis. 
De skibus brengt u in 5 minuten 
naar skigebied Disentis. Met de 
auto rijdt u in 15 minuten naar de 
pistes in Sedrun. Na het skiën kunt 
u heerlijk ontspannen in het warme 
buitenzwembad en de sauna.

Inbegrepen:
• 7x overnachting met ontbijt
• 7x vijfgangendiner waarvan
 1x thema-avond
• welkomstdrankje

• zondag: brunch met prosecco
• dinsdag: koffie/thee + gebak
• vrijdag: glühwein en chocomelk

Extra inbegrepen voor kinderen 
2 t/m 12 jaar:
• gratis drankjes (water en sapjes 
 09-21 uur)

Vanaf-prijs laagseizoen:
€ 519,00 p.p. (o.a. 17/01-06/02)
Vanaf-prijs schoolvakanties:
€ 719,00 p.p. (kerstvakantie)
Kinderkortingen t/m 17 jaar en alle 
prijzen: zie www.pharosreizen.com. 
Prijzen geldig t/m 30/11/14. Prijzen 
in € p.p. per 8-daags arrangement, 
zoals beschreven onder ‘Inbegrepen’, 
in een familiekamer voor 4 personen. 
Verplichte aankomst op zaterdag en 
minimumverblijf bij 7 nachten. Exclusief 
€ 20,00 reservatie-/dossierkosten en 
toeristenbelasting (ca. Zwitserse frank 
3,00 p.p. per nacht vanaf 16 jaar).

Kirchberg is geliefd bij gezinnen. 
Uw jonge skihelden zullen dus snel 
vriendjes maken. Het piste-aanbod 
is bijzonder veelzijdig. Tip voor de 
allergrootste skicracks: de afdaling 
van de beroemde Hahnenkamm! Ook 
buiten de piste is Kirchberg bijzonder 
‘gemütlich’. Er worden de hele winter 
leuke evenementen georganiseerd 
en het dorp heeft veel gezellige 
winkeltjes en terrasjes.

Hotel Kroneck beschikt over een 
restaurant en een gezellige bar 
met open haard. Ook is er een 
binnenzwembad en een verwarmd 
buitenzwembad, die met elkaar 
verbonden zijn. Het hotel ligt op 
400 m van de skiliften en op zo’n 10 
minuten lopen van het dorpscentrum.

Inbegrepen:
• 7x overnachting met ontbijtbuffet

• 6x viergangenkeuzemenu met 
 saladebuffet
• 1x specialiteitenavond
• dagelijks gebruik verwarmd 
 buitenzwembad en whirlpool
• dagelijks gebruik wellness
• gratis wifi

Vanaf-prijs laagseizoen:
€ 439,00 p.p. (o.a. 06/12-19/12)
Vanaf-prijs schoolvakanties:
€ 649,00 p.p. (kerstvakantie)
Kinderkortingen t/m 17 jaar en alle 
prijzen: zie www.pharosreizen.com. 
Prijzen in € p.p. per 8-daags arrangement, 
zoals beschreven onder ‘Inbegrepen’, 
in een familiekamer voor 4 personen. 
Verplichte aankomst op zaterdag en 
minimumverblijf bij 7 nachten. Exclusief 
€ 20,00 reservatie-/dossierkosten en 
toeristenbelasting (ca. € 2,00 per nacht 
per persoon vanaf 16 jaar).

Brussel: 765 km • km piste: 48 87 50 • Liften: 28

Disentis/Sedrun • Graubünden (Zoekcode: 10556)

Kinderen t/m 9 jaar gratis, 10 t/m 12 jaar 50% korting

Brussel: 915 km • km piste: 67 78 23 • Liften: 53

Kirchberg • Tirol (Zoekcode: 70645)

Kinderen t/m 5 jaar gratis, 6 t/m 14 jaar 50% korting

Brussel: 1611 km • km piste: 09 13 05 01 • Liften: 16

Branäs • Winterexpeditie Zweden (Zoekcode 49111)

IJsvissen, husky- en sneeuwscootertocht

Dit beleeft u op uw Zweedse winterexpeditie!
Ontdek de Zweedse winter vanop de sneeuwscooter 
en bestuur zelf een huskyslee. En wat dacht u van 
ijsvissen? Of overnachten in een tipi? En een kampvuur 
stoken terwijl het vriest dat het kraakt! Ontdek de 
schoonheid van een échte winter, met dit onvergetelijke 
winteravontuur met Nederlandstalige begeleiding.

Ook nog skiën?
Skigebied Branäs staat bekend als het meest familievriendelijke skigebied van Zweden, met vele faciliteiten voor kinderen, zoals een speciale kinderpiste. Hier kunt u skiën zonder lang voor de lift te wachten. Gaat u ook een dagje langlaufen? Er zijn fraaie geprepareerde langlaufloipes door de bossen. Of vermaken de kinderen zich liever in het Berenhuis?


