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De ultieme ski-ervaring voor gezinnen met kleuters
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Blijf op de hoogte via whatsapp

Je kunt via deze groep enkel berichten 
ontvangen, en niet zelf posten zoals in 
een gewone WhatsApp-groep. Als je een 
vraag wilt stellen, Tik en houd het bericht 
vast. Kies meer > Privé antwoorden.
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LITTLE SKI MOUNTAIN 
Kleuters koning(in)!

Let's 
Go!

De eerste ski-ervaring van jouw kleuter is alles bepalend 

voor het verdere succes. Om te zorgen dat het voor je kleu-

ter een succesverhaal wordt, zorgen we voor een volledig 

belevingspakket op EN naast de piste. Dit maakt onze aan-

pak zo uniek. De volledige planning staat in het teken van 

het bioritme en de leefwereld van jouw kleuter(s). Voor de 

allerjongsten (van 6 maand tot 3 jaar) en voor de oudere 

broer en/of zus (+6 jaar) hebben we eveneens aangepaste 

activiteiten voorzien.

De leeuwtjes nemen pauze

Vele skiorganisatoren hebben ‘gezinnen’ als doelgroep.  Wij vinden dit een te ruim begrip. De focus van 
Little Ski Mountain is bewust gericht op families met jonge kinderen en hun héél specifieke noden. We 
willen vooral de jonge gezinnen ontzorgen. We hebben ons concept door de jaren heen zo verfijnd dat 
we er 200% zeker van zijn, dat wij jullie een magische, onvergetelijke vakantie zullen bezorgen. Bij Little 
Ski Mountain gaat het over meer dan skiën alleen.  
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Welkom!
Inchecken op 31 december
Inchecken kan vanaf 9u, maar de kamers zullen pas beschikbaar zijn vanaf 16u. 
Er is een ruimte om de bagage achter te laten voor 16u. Als je voor de middag arriveert, dan kan je 
iets eten in het zelfbedieningsrestaurant.  Dit restaurant ligt op de skipiste, onmiddellijk naast het 
hotel (La Telecabina). 

Chill-Out Lounge on the Snow
Après-ski met DJ en live muziek, warme dranken, snacks, ... en véél 
sneeuw. Het hotel biedt gratis Glühwein aan. 

15u30 - 17u00

14u00 - 21u00

20u30 - 21u00 Apéro bij het haardvuur
Aperitief bij het haarvuur met live entertainment

20u30 - 23u55 Kidsparty
Voor alle kinderen van 3 tot 12 jaar is er een party met galadiner in de 
disco club. Afspraak aan de receptie om 20u30. De kinderen worden    
naar boven gebracht om 23u55 om samen nieuwjaar te kunnen vieren.  

21u00 - 00u00 Galadiner
Het galadiner start om 21u00. Dresscode: Smart Elegant. 

Zwembad open!
Tussen 14u en 21u is het zwembad open voor onze klanten.

Relaxen op 1 januari
Uitslapen is toegestaan! Het ontbijtbuffet blijft uitzonderlijk open van 7u tot en met 11u30. Op 
zondag zijn er nog geen activiteiten gepland voor de kinderen.  

Skiverhuur open!
Op 31 december en op 1 januari blijft de skiverhuur open van 08u30 
tem 17u.

08u30 - 17u00

09u00 - 16u00

18u00 - 18u30 Kinderdiner
Om 18u verwelkomen we de kinderen voor hun maaltijd in het
restaurant. Daarna is er een kennismakingmoment, onder leiding
van onze monitoren. Kinderen die liever bij mama en papa blijven,
mogen gerust mee naar de verwelkoming.  

19u00 - 19u30 Infomoment
Om 19u verwelkomen we de ouders voor een welkomstdrink
en een korte voorstelling. De kinderen komen langs met hun
skibegeleider op het einde van de welkomstdrink. De slaapfee start
haar ronde vanaf 20u.

Skiliften open
Vandaag is er geen les. Wie na een dansavond nog voldoende energie 
in de benen heeft, kan zijn/haar skipas afhalen aan de receptie.  
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Ons recept voor 
een zorgeloos verblijf 

10u00 — 12u00

SKILES
De expertise van de Italiaanse skischool 

wordt gecombineerd met de zorgzaam-

heid van het Little Ball Village team. Skiles 

is mogelijk vanaf 3 jaar. Jongere broertjes 

of zusjes kunnen naar de Ballieclub (vanaf 

6maand t.e.m. 2 jaar oud).  

Mama en papa hebben skiles.

14u00 — 16u00

KINDERCLUBS
De begeleiding van de kinderclubs is in 

handen van Little Ball Village, de kleuter-

sportspecialist van Vlaanderen. Vanuit hun 

expertise in kleuterkampjes, hebben zij alle 

activiteiten volledig uitgewerkt om ervoor 

te zorgen dat je oogappel(s) een geweldige 

week beleven.

• Ballieclub: 6 maand - 2 jaar oud

• Speelclub: 3 jaar - 5 jaar

• Skiclub: De oudste kids krijgen afhan-

kelijk van hun ski-niveau 2 uur extra 

skiles.  

Mama en papa zijn vrij. Ze kunnen skiën, 

wandelen, zwemmen, rusten of zich laten 

verwennen in de welness.

18u00

KINDERDINER 
Na een lange skidag willen we de 

kinderen niet te lang laten wachten 

met eten. In samenspraak met het 

hotel kunnen de kinderen met mama 

en papa om 18u00 vóóreten. Er is 

één voordeel aan deze voorziening: 

ze hoeven niet stil te zitten aan tafel.

DINER VOLWASSENEN 
Na de bedtime stories stoppen de 

ouders hun kinderen onder de wol.  

Vanaf 19u30 kunnen ouders rustig 

dineren.  De slaapfeeën waken over 

de kinderen en verwittigen de oud-

ers als ze iets horen in jouw kamer.  

18u30
BEDTIMESTORIES
Vanaf 18u30 kunnen ze bij de 

lesgevers aansluiten voor de 

bedtime stories & activite-

iten. Zo wordt de dag in stijl 

afgesloten.

DE SLAAPELFEN
Vanaf 20u toveren onze juffen 

zich om in ware slaapfeeën. 

Zij waken over de dromen van 

onze Little Ski Mountain-

kinderen tot 22u.

Dagschema
Kids 

Dagschema 
Ouders

Structuur zorgt voor voorspelbaarheid. Deze herhaling  geeft kinderen 

zelfvertrouwen en rust. Structuur is dus de belangrijke leidraad in ons 

fantastisch recept. Hieronder kan je onze dagplanning terugvinden. 

Elke dag begint uiteraard met een heerlijk ontbijtbuffet.  

QUALITY TIME
Na het skiën is het tijd om verhalen 

te delen met elkaar en gezellig samen 

te zijn. Ga gerust een duikje nemen in 

het zwembad of neem een aperitiefje 

samen met de kinderen en/of vrien-

den. Het zonneterras is een aanrader 

voor een onderonsje.

16u00 — 18u00

19u30

20u00

Mama en papa ontspannen met het 

gezin en/of vrienden.

ONTBIJT
 

07u30 — 10u00
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Savoia Mountain Resort

De kamers in het hotel zijn beschikbaar vanaf 16u. Ben je 

vroeger, dan kan je nog eten in het zelfbedieningsrestaurant 

van het hotel op de skipiste.  

Het hotel beschikt over een verwarmd zwembad.  Little Ski 

Mountain-gasten mogen gratis zwemmen. In de Wellness 

kan je tegen betaling een massage of andere behandeling 

boeken. 

Het hotel

Skiverhuur en Skiberging direct aan het hotel. Halfpension in buffetvorm

Adembenemend uitzicht vanuit de kamer

Supplementen
• Transfer van / naar het station 

met eigen auto of taxi: 80 EUR 

per enkele reis/ per auto 

• Parkeren in de garage: 25 EUR 

per dag / per voertuig (beperkt 

aantal plaatsen MAX 10)

• Reisbedje gratis op aanvraag

Halfpension
In het Savoia Mountain Resort voorzien we voor alle klanten een half-

pension formule met ontbijt en diner. Bij het ontbijt zijn de dranken 

inbegrepen.  Bij het diner is het water inclusief.  ’s Middags heb je ver-

schillende opties.  Voor een lunch met je gezin zijn wij vooral fan van ‘La 

Telecabina’. Voor de lunch zijn er verschillende keuzes waaruit je kan 

kiezen maar 'La Telecabina' is aan te raden met het gezin.

 
La Telecabina
La Telecabina is een gezellige plekje vlak aan het hotel. 's Morgens neem 

je er een uitstekende cappuccino. Als lunch kan je er gebruik maken 

van het self-service restaurant waar je lekkere pasta's kan terugvinden. 

In de namiddag kan je er terecht voor een taartje. Bij slecht weer ga 

je bij de haard zitten en bij zonnig weer geniet je van het zonneterras.

 
Direct aan de skipiste
Het hotel, de skiverhuur en de skiberging liggen direct aan de piste. De 

kinderpiste ligt vlak voor het hotel. Veel eenvoudiger kan het niet zijn.

10 11
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Het skigebied
Bardonecchia heeft verschillende skigebie-
den die elk iets anders te bieden hebben.

CAMPO SMITH, LES ARNAUDS EN MELEZET
Bardonecchia heeft genoeg pistes voor een leuke vakantie. 

Naast Jafferau zijn er nog 3 andere skigebieden: Campo Smith, 

Les Arnauds en Melezet zijn drie lage met elkaar verbonden 

gebieden aan de ene kant van het stadje die vooral uit noord-

hellingen bestaan. Hier vind je een schat aan brede afdalingen 

die door de bomen naar beneden kronkelen. Het startpunt is 

vanaf Campo Smith (1300 m) in het hart van het resort.

SNOWBOARD
Tijdens de Olympische winterspelen van 2006 werden er 

een aantal wedstrijden in Bardonecchia afgewerkt. Vee-

lal snowboardwedstrijden: parallel reuzenslalom, half-

pipe en de boardercross. Het Bardonecchia Snowpark laat 

de harten van elke snowboarders en freestylers sneller 

slaan: er zijn kickers, rails, boxen en een compleet ver-

lichte Olympische halfpipe. Het snowpark werd zo gebouwd 

dat zowel beginners alsook profs aan hun trekken komen.  

Hierdoor biedt het park verschillende arealen, gebaseerd op 

verschillende moeilijkheidsniveaus: het Red Park voor gevor-

derden en het Blue Park voor beginners evenals het Burton 

Park dat ook voor kinderen geschikt is.

Het skigebied biedt:
• 17 liften

• 100 km piste (5 zwarte, 18 rode, 16 blauwe)

• 38km uitgerust met sneeuwkanonnen

• Snowpark

• Snowtubing

• Langlaufen

• Gemarkeerde paden voor sneeuwschoenwandelen

• Ski- en snowboardscholen

• Bars en restaurants op de piste

• Verhuur van ski's, snowboards en accessoires

Net over de grens van Frankrijk en Italië vind je het skigebied Bardonecchia. Dit sneeuwzekere en redelijk grote gebied 

heeft skiërs en snowboarders aardig wat te bieden. In 1909 werden er de eerste Italiaanse skikampioenschappen geor-

ganiseerd en in 2006 maakte het skigebied deel uit van de Olympische winterspelen. In Melezet vonden de wedstrijden 

voor het snowboarden plaats.

Bardonecchia is een Italiaans dorp aan het einde van de Mauriennevallei. Het skigebied ligt in het Susatal (Val di Susa) 

(Italië, Piemont, Turijn). Er is meer dan 100 km piste om te skiën en te snowboarden. De wintersporters hebben de         

beschikking over in totaal 17 liften. Dit wintersportgebied ligt op een hoogte van 1.312 tot 2.800 m. Geen drukte, geen 

verkeer. Het skigebied wordt gezien als een privéresort voor Turijn, waardoor je nooit de drukte ervaart. Botsingen op de 

piste zijn nagenoeg uitgesloten. In het Savoia Mountain Resort logeer je op de skipiste. Kinderen kunnen er ongeremd van 

de sneeuw genieten.

JAFFERAU
Het skigebied van Jafferau heeft de meest 

zonnige en tegelijk uitdagende pistes van alle 

4 de skigebieden in Bardonecchia. Het hoog-

ste punt van Jafferau ligt op 2800 meter. Het 

Savoia Mountain Resort ligt aan deze kant, 

met prachtig uitzicht op de omliggende ber-

gen en direct aan de piste, op ongeveer 2000 

meter hoogte. Het hotel heeft een skischool 

met materiaalverhuur, direct aan de piste op 

2000 meter.

WEBCAM

STATUS SKILIFTEN

KAART SKIPISTE
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Een blik op de skipiste.
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Skilessen

Vanaf 6 maand t.e.m. 2 jaar 
BALLIECLUB

Voor de allerkleinsten is nog te vroeg om te leren skiën.  Zij mo-
gen naar de Ballieclub.  De Ballieclub staat onder leiding van 
twee  LSM-kleuterbegeleiders. We verzamelen steeds op de 
begane grond in de Ballieclub (voorbij de receptie - volg de we-
gwijzers). ‘s Morgens is je baby/peuter welkom vanaf 9u45. 

De activiteiten starten vanaf 10u. Indien mogelijk gaan we met 
de kinderen naar buiten. Eén juf zal zich ontfermen over de sla-
pertjes in de slaapzaal naast de Ballieclub. Voorzie de kinderen 
steeds van een skipak, zonnebril, zonnecrème, handschoenen 
en reservekledij in de gepersonaliseerde Little Ski Mountain 
tas. ‘s Middags om 11u45 zal onze LSM-juf de kleuters naar het 
restaurant begeleiden waar ze starten aan het middagmaal. 

Mama en/of papa komen hun kleuter in het restaurant ophalen. 
Indien je  kleuter onmiddellijk na het eten wil slapen kan dit in 
het voorziene slaapzaaltje. Tot 13u45 zijn de ouders zelf voor het 
toezicht verantwoordelijk. 

3-5 jaar
SKI & FUN 

De skiles gaat door van 10u-12u. De kinderpiste ligt vlak voor het 
hotel. De lessen worden voorzien door ons eigen team. Spelen-
derwijs maken de kleuters kennis met de sneeuw, het mate-
riaal en de basistechnieken zoals ploegstop en ploegbocht.  

In principe bestaat deze groep uitsluitend uit kleuters. Kleuters 
die toch 6 jaar zijn kunnen aansluiten bij deze groep indien 
gewenst.  Indien we merken dat kleuters, na evaluatie van de 
Italiaanse skischool, een rode piste kunnen afdalen kunnen zij 
aansluiten bij de hogere groepen die zowel in voor- en namid-
dag skiën. 
 
VOORMIDDAG
We verzamelen ‘s morgens om 10u aan de jardin. Mama en papa 
zorgen dat de kleuters ski-klaar zijn (skipak – handschoenen – 
helm – ski’s – skipas – zonnebril – zonnecrème). We verzoeken 
je om de kinderen vooraf in te smeren en een toiletbezoekje in 
te plannen. In het belang van het kind is het wenselijk om het 
afscheid tussen ouder en kind zo kort mogelijk te houden. De 
Little Ski Mountain-juffen voorzien in water, bekertjes, koeken 
en zakdoeken. Na enkele dagen evalueren we de skiniveaus in 
verhouding tot de groepsindeling. Het einde van de ski-dag 
staat gepland om 12u. We verzoeken je om de kleuters op te 
halen in de jardin.
 
NAMIDDAG
Om 13u45 opent in het hotel de indoorclub de deuren (volg de 
wegwijzers op de begane grond). Vanaf 14u starten de Little Ski 
Mountain-activiteiten. Op basis van geboortejaar worden er 
groepen gemaakt. We organiseren verschillende spelletjes en 
knutselactiviteiten, passend bij de leeftijd. Zodra dat mogelijk is, 
spelen we buiten (zorg voor een eigen tas bij het buitenspelen: 
skipak – sneeuwschoenen – handschoenen – zonnebril – 
zonnecrème).  Het einde van de activiteiten staat gepland om 
16u. De opvang blijft open tot 16u30. We verzoeken je om de 
kleuters op te halen in de Indoorclub.

6+ jaar
SKICLUB

Vanaf 6 jaar is in de voor- en namiddag skiles. De lessen gaan 
door van 10u-12u en 14u-16u onder begeleiding van de Italiaanse 
skischool. Het gaat om groepen van kinderen die zich minimum 
in het 1ste leerjaar bevinden.
Er is een extra Little Ski Mountain-lesgever bij elke groep. Niet 
alleen schept dit vertrouwen voor jouw kind, het maakt de com-
municatie een pak makkelijker om de instructies om te zetten 
op de piste. En als de kinderen dan al eens vallen weten ze dat 
er altijd een sneeuwengeltje achteraan de rij sluit, soms voor 
een helpende hand maar al evenzeer met positieve aanmoedig-
ing om door te zetten.

VOORMIDDAG
We verzamelen ‘s morgens om 10u aan het hotel. Mama en papa
zorgen dat de kinderen ski-klaar zijn (skipak – handschoenen – 
helm – ski’s – skipas – zonnebril – zonnecrème). We verzoeken 
je om de kinderen vooraf in te smeren en een toiletbezoekje in 
te plannen. Het einde van de lessen staat gepland om 12u. We 
verzoeken je om de kinderen op te halen aan de skischool of in 
de jardin.
 
NAMIDDAG
In de namiddag starten de skilessen voor deze groep om 14u.
Het einde van de ski-dag staat gepland om 16u. We vragen om 
je kinderen op te halen aan de jardin.

 
VOLWASSENEN 

In ons pakket zitten 2 uur skiles inbegrepen. Het is leerrijk maar 
vooral ook leuk om met andere volwassenen van jouw niveau 
samen te skiën. Snowboardlessen zijn mogelijk bij voldoende 
deelnemers. Deelname aan de lessen is niet verplicht. 
In de namiddag zijn alle kinderen in handen van het Little Ball 
Village team. Ideaal om zelf nog eens in te klikken en naar boven 
te gaan voor een pisteafdaling in het zonnetje.

18 19
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Daycare

Skimateriaal

20 21

2 dagen per week krijgen de ouders vrijaf en dat mag je 
letterlijk nemen. 
Tijdens onze daycare dagen hoef je als ouder 's mid-
dags niet binnen te skiën want wij ontfermen ons over 
jouw kind. Sommige ouders gaan verder op ontdekking 
in Bardonecchia. Anderen gaan de skipistes van het 
nabijgelegen Sestrière of Montgenèvre verkennen. Voor 
elk wat wils. Mama’s en/of papa’s die wel graag samen 
met hun kinderen willen eten zijn uiteraard welkom. 
 
WIE BLIJFT IN DE DAYCARE?
De avond voordien hangen we een blad op het prikbord 
bij de lift (lobby). Dit zal ook via de whatsapp groep 
gecommuniceerd worden. Op dit blad kan je de namen 
noteren van wie in de daycare zal blijven. 
Voor deze kinderen voorzien we een kindermenu dat 
op de kamerrekening zal gezet worden. Als je als ouder 
voor de daycare kiest, raden we je aan om die middag 
niet in het hotel te eten zodat het niet verwarrend is 
voor je kind.  
 
EINDE
Het einde van de daycare staat gepland om 16u00.

De skiverhuur zit in het hotel op de begane grond 
en is van 08u30 tot 17u00 geopend. Eén van de 
Little Ski Mountain-monitors zal jullie verwel-
komen en stickers op het skimateriaal van de 
kinderen aanbrengen. Skilatten, skischoenen, 
skistokken en helm (verplicht voor kinderen) zijn inbe-
grepen in de huur van het materiaal voor de kinderen. 

Het skimateriaal mag opgeborgen worden in de 
skiberging naast de skiverhuur. Het skimateriaal 
van de kinderen bergen we op per groep (kipjes, 
wolven, rendieren, varkens, uiltjes, etc.). De aan-
wezige Little Ski Mountain-monitor zal de indeling  
bekendmaken.
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Eten met Kinderen

Het hotel beschikt over een vrij toegankelijk zelfbedieningsrestaurant op de piste (boven de skiberging) voor 
’s middags. Voor het ontbijt en diner is er een aparte restaurantruimte voor de Little Ski Mountain-groep 
gereserveerd.
 
ONTBIJT
Het ontbijt is vanaf 7u30 beschikbaar. Er is een microgolf aanwezig om flesjes op te warmen.
 
LUNCH: ZELFBEDIENINGSRESTAURANT
De Ballieclub (0-2jaar) zal ’s middags rond 11u45 door onze Little Ski Mountain-juffen naar het zelfbedien-
ingsrestaurant worden gebracht. Zij zorgen dat de jongsten klaar zitten voor het middageten en zullen helpen 
bij het starten. We vragen de ouders om de kinderen voor het verdere verloop van de maaltijd te vergezellen 
tegen 12u. Voor deze groep zal een kindermenu bereid worden. Voor kinderen die geen vaste voeding nemen, 
verzoeken we je om flesjesvoeding of potjesvoeding mee te geven. Het kindermenu wordt op de kamerre-
kening gezet. Voor de ouders en kinderen die ‘s middags binnenkomen na het skiën is er vrije keuze in het 
zelfbedieningsrestaurant.

LUNCH: TELECABINA
Naast het hotel ligt een ander self-service restaurant die vrij toegangelijk is. Neem zeker een kijkje op de 1ste 
verdieping.

KINDERDINER: DECIBELS TOEGESTAAN
Na een lange ski-dag willen we de kinderen ‘s avonds willen we de kinderen niet te lang lat-
en wachten met eten. In samenspraak met het hotel kunnen de kinderen met mama en papa om 
18u00 vóóreten. Er is één voordeel aan deze voorziening: ze hoeven niet stil te zitten aan tafel 
(niet voor gevoelige ouders want de decibels kunnen oplopen). Er is een kindermenu beschik-
baar. Vanaf 18u30 kunnen ze bij de lesgevers aansluiten voor de bedtime stories & activiteiten. 

Het restaurant voor de ouders is geopend vanaf 19u30. De meeste volwassenen komen aan tafel na de bed-
time stories, nadat de kinderen in bed zijn gestopt.

24 25
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Bedtime Stories
Vanaf 18u30 verzorgen onze LSM-monitoren verschillende activiteiten om de dag in stijl af te sluiten.

PLAATS VAN AFSPRAAK
De monitoren komen de kinderen om 18u30 ophalen in het restaurant.
Er zijn activiteiten voor de jongere en oudere kinderen.

EINDE

Om 19u30 eindigen we de bedtime stories. We verzoeken je om de kinderen op te halen op de voorziene 
locatie. Kinderen die nog niet naar bed hoeven, worden opgehaald door de ouders en staan vanaf dat mo-
ment onder hun supervisie. Om de rust te bewaren worden deze kinderen niet toegelaten op de gangen.

Slaapelfen
Vanaf 20u toveren onze juffen zich om in ware slaapfeeën. Zij waken over de 
dromen van onze Little Ski Mountain-kinderen. 

DEURHANGER
Om aan te geven dat er een slapertje op de kamer ligt, krijgen jullie per kamer 
een deurhanger met het opschrift ‘Hier waakt de slaapfee’. Vanaf het moment 
dat deze aan de deur hangt, ontfermt de slaapfee zich over de slapertjes. Ver-
meld de naam van de kinderen op de deurhanger.

VERANTWOORDELIJKHEID SLAAPFEE
De slaapfee zal de kamer niet betreden, maar waar nodig onmiddellijk de ouders 
waarschuwen zodat deze zelf een kijkje kunnen nemen.

EINDE OM 22U
Om 22u zal de slaapfee de verantwoordelijkheid weer overdragen aan mama en/
of papa.

26 27
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www.littleskimountain.be

info@littleskimountain.be

0471/72.72.50

https://www.facebook.com/littleskimountain

https://www.instagram.com/littleskimountain/

Contact
Meer info? 

28 29

Via whatsapp groep en blijft op de hoogte van alle nieuwtjes! Scan onderstaande 

QR code om aan te sluiten bij de groep.
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