
Hasselt, november 2021 

 

 
 
 
Beste ouder(s) 
 
Onze school gaat, na een jaar onderbreking, (terug) op 
skivakantie met de leerlingen van het tweede jaar. We gaan 
naar Pejo in Italië, een zeer afwisselend skigebied waar zowel 
beginnende skiërs als skiërs met veel ervaring voldoende 
uitdaging zullen vinden.  
De skireis gaat door tijdens de paasvakantie, meer bepaald 
van vrijdagavond 1 april tot en met zaterdag 9 april 2022.  
Tijdens de skivakantie krijgen de leerlingen elke dag les van monitoren, georganiseerd door Axion ski. 
Onze leerkrachten staan in voor de begeleiding. ’s Avonds is er animatie voorzien waar de leerlingen 
zich actief en creatief kunnen uitleven.  
We bieden een kwaliteitsvolle skireis op vlak van vervoer, hotel, eten, skimateriaal, lessen…  We 
kunnen de leerlingen deze reis aanbieden voor een bedrag van €650. 
 
Inbegrepen zijn:  

 
 Busreis heen en terug  

 Verblijf op basis van volpension vanaf ontbijt bij aankomst tot en met avondeten op de dag 
van vertrek. 

 Vieruurtje met koeken en/of fruit  

 Ruime kamers met douche en toilet  

 Skipas 6 dagen  

 Skiles 6 dagen  

 Huur skimateriaal ter plaatse (allround carve ski + skischoenen + skistokken)  

 Huur skihelm (verplicht te dragen) 

 Leuke avondanimatie  
 

Om organisatorische redenen kunnen we met maximum 110 leerlingen op skireis. Via een 

standaardformulier dat verzonden zal worden via Smartschool kan u inschrijven. De inschrijvingen 

zullen geopend worden op woensdag 10 november en zal worden afgesloten op donderdag 18 

november om 18:00 uur. De definitieve inschrijving zal per digitale loting gebeuren via de website 

https://namepicker.net  

 

De inschrijvingslink zal via Smartschool verzonden worden. 

  
CORONAMAATREGELEN 

 
Opgelet! Vanwege de huidige coronamaatregelen in Italië is het verplicht om het coronapaspoort te 
tonen bij het betreden van het skigebied, alsook het dragen van een FFP2-masker in de lift. Leerlingen 
die niet volledig gevaccineerd zijn, zullen bij vertrek in België een negatieve test moeten kunnen 
voorleggen. Op dit moment hebben wij nog geen zicht op de maatregelen die geldig zullen zijn in de 
paasvakantie. Deze kunnen doorheen de tijd gewijzigd worden. Wij zullen strikt de maatregelen 
opvolgen zoals door de overheid bepaald.  
 

https://namepicker.net/
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BETALINGEN 

 
De betaling van de skireis gebeurt in 3 schijven. Vóór iedere schijf ontvangt u een elektronische 
factuur, enkel het bedrag op het factuur dient betaald te worden (per schijf).  
 
Hieronder vindt u het overzicht van de betalingen: 
 

 Betaling 1: 6 december     € 220,00  

 Betaling 2: 10 januari     € 220,00 

 Betaling 3: 21 februari     € 210,00 

 

Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met verdere informatie over de betalingen. 
 
 
 
 

Reserveer alvast een plaatsje in je agenda voor onze infoavond 

op woensdag 16 maart 2022 om 19.30u. !  

 
Website hotel:  
www.aurorahotel.info 
 
 
 
 
Het MKJ-skiteam   

Dieter Pyferoen, Seppe Vranken, Michiel Vanhees, Laurent Schijns, Kenneth Vanholst en Hanne Van 

Eechaute. 

  


