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Little Ski Mountain

De ultieme ski-ervaring voor
gezinnen met kleuters

Let's
Go!

Veel organisaties richten zich op gezinnen als doelgroep maar voor ons is dat een te ruim begrip. Little
Ski Mountain richt zich specifiek op families met jonge kinderen en hun heel specifieke noden. Onze
focus is gericht op het ontzorgen van het gezin. We hebben ons concept door de jaren heen zo verfijnd
dat we 200% zeker zijn dat we jullie een magische vakantie zullen laten beleven. Bij Little Ski Mountain
gaat het over meer dan skiën alleen.
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De wolfjes nemen pauze

De eerste ski-ervaring van jouw kleuter is bepalend voor het
verdere succes. Daarom gaan we voor een volledig belevingspakket voor kleuters, zowel op als naast de piste. Dat
maakt onze aanpak 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 de oudste
broer/zus (+6 jaar) hebben we eveneens aangepaste activiteiten voorzien.
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Onze troeven
Bereikbaarheid
Bardonecchia ligt net over de grens van Frankrijk in Italië.
In feite ligt het in het verlengde van de Maurienne vallei net
aan de andere kant van Fréjus. Het gebied is gemakkelijk
te bereiken met de auto of de TGV. Ook vliegen op Turijn is
een goede optie om snel in dit zuidelijke gebied te komen.
Sneeuwzeker
Bardonecchia is een groot en sneeuwzeker gebied waar
je met plezier je wintersportvakantie kunt doorbrengen. In
totaal vind je in dit gebied 100 kilometer aan pistes.
Directe toegang tot de piste
Het hotel ligt op 2000 meter hoogte, midden in het skigebied Jafferau, met directe toegang tot de kabelbaan. Een
Bardonecchia

skigebied zonder wachtrijen, direct aan de skilift. Het hotel
heeft een skischool met skiverhuur.
Kleuters koning
Voor de uitwerking van onze activiteiten zijn we in zee
gegaan met Little Ball Village, de kleutersportspecialist in
Vlaanderen. Uw kleuter is dus zeker in goede handen! De
grote ster van de vakantie is Ballie. Velen zullen hem wel
kennen als de mascotte van Little Ball Village.
De kers op de taart
Ontdek verder in de brochure hoe wij voor jou en je gezin
de kers op de taart plaatsen. Je herkent het aan dit symbool.

Bereikbaarheid

Sneeuwzeker & Directe toegang tot de piste
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Ons recept voor
een zorgeloos verblijf
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
18u00

dag begint uiteraard met een heerlijk ontbijtbuffet.

Klaas Vaak vertelt een verhaal
tijdens de bedtime stories.

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
14u00 — 16u00

en papa om 18u00 vóóreten. Er is

KINDERCLUBS

één voordeel aan deze voorziening:

De begeleiding van de kinderclubs is in

ze hoeven niet stil te zitten aan tafel.

handen van Little Ball Village, de kleuter-

Dagschema
Kids

sportspecialist van Vlaanderen. Vanuit hun

16u00 — 18u00

expertise in kleuterkampjes, hebben zij alle

QUALITY TIME

18u30

activiteiten volledig uitgewerkt om ervoor

Na het skiën is het tijd om verhalen

BEDTIMESTORIES

10u00 — 12u00

te zorgen dat uw oogappel(s) een geweld-

te delen met elkaar en gezellig samen

Vanaf 18u30 kunnen ze bij de

SKILES

ige week beleven.

te zijn. Ga gerust een duikje nemen in

lesgevers aansluiten voor de

20u00

De expertise van de Italiaanse skischool

•

Ballieclub: 6 maand - 2 jaar oud

het zwembad of neem een aperitiefje

bedtime stories & activite-

DE SLAAPELFEN

wordt gecombineerd met de zorgzaam-

•

Speelclub: 3 jaar - 5 jaar

samen met de kinderen en/of vrien-

iten. Zo wordt de dag in stijl

Vanaf 20u toveren onze juffen

heid van het Little Ball Village team. Skiles

•

Skiclub: De oudste kids krijgen afhan-

den. Het zonneterras is een aanrader

afgesloten.

zich om in ware slaapfeeën.

is mogelijk vanaf 3 jaar. Jongere broertjes

kelijk van hun ski-niveau 2 uur extra

voor een onderonsje.

of zusjes kunnen naar de Ballieclub (vanaf

skiles.

Zij waken over de dromen van
onze Little Ski Mountainkinderen tot 22u.

6maand t.e.m. 2 jaar oud).
Mama en papa hebben skiles.
Dagschema
Ouders

Mama en papa zijn vrij. Ze kunnen skiën,

Mama en papa ontspannen met het

wandelen, zwemmen, rusten of zich laten

gezin en/of vrienden.

verwennen in de welness.

19u30

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 ouders als ze iets horen in jouw kamer.
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Adembenemend uitzicht vanuit de kamer

Het hotel
Savoia Mountain Resort
Het Savoia Mountain resort ligt op 2000m hoogte, vlak aan de

Skiverhuur en Skikot direct aan het hotel.

Halfpension in buffetvorm

Halfpension

Supplementen

Het zwembad is vrij te betreden voor Little Ski Mountain-gas-

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

•

ten. Tegen betaling is het ook mogelijk om een massage of

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

Jafferau kabelbaan. Het hotel beschikt over een wellnessruimte en een verwarmd zwembad.

andere behandeling te boeken.

met eigen auto of taxi: 50 EUR
per enkele reis/ per auto

inbegrepen. Bij het diner is het water inclusief. ’s Middags hebben je
verschillende opties. Voor een lunch met je gezin zijn wij vooral fan van

Transfer van / naar het station

•

Parkeren in de garage: 25 EUR

Kamertypes

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

per dag / per voertuig (beperkt

Het hotel heeft 76 kamers. Deze zijn vrij groot met veel con-

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

aantal plaatsen MAX 10)
•

necterende kamers. Ideaal voor gezinnen met kinderen. Er is

Kinderbedje gratis op aanvraag

La Telecabina

wifi over het volledige hotel. Je kan kiezen tussen een double
(2-persoonskamer), triple (3-persoonskamer), quad (4-per-

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

soonskamer) of connected room (2 kamers met tussendeur).

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

De prijzen kan je verder terugvinden bij ons aanbod.

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

Kamerfaciliteiten

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

Alle kamers hebben een eigen badkamer met douche en
toilet. Er is ook een flatscreen-tv en een kluisje. Er is wifi op de

Direct aan de skipiste

kamer. Daarnaast voorziet het hotel ook gratis toiletartikelen,

Het hotel, de skiverhuur en het skikot liggen direct aan de piste. De

een badjas en slippers.

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

CAMPO SMITH, LES ARNAUDS EN MELEZET

Het skigebied van Jafferau heeft de meest

Bardonecchia heeft genoeg pistes voor een leuke vakantie.

zonnige en tegelijk uitdagende pistes van

Naast Jafferau zijn er nog 3 andere skigebieden: Campo

alle 4 de skigebieden in Bardonecchia. Het

Smith, Les Arnauds en Melezet zijn drie lage met elkaar ver-

hoogste punt van Jafferau ligt op 2800 me-

bonden gebieden aan de ene kant van het stadje die vooral

ter. Het Savoia Mountain Resort ligt aan deze

uit noordhellingen bestaan. Hier vind je een schat aan brede

kant, met prachtig uitzicht op de omliggende

afdalingen die door de bomen naar beneden kronkelen. Het

bergen en direct aan de piste, op ongeveer

startpunt is vanaf Campo Smith (1300 m) in het hart van het

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

2000 meter hoogte. Het hotel heeft een

resort.

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

skischool met materiaalverhuur, direct aan

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

de piste op 2000 meter.

Het skigebied
Bardonecchia heeft verschillende skigebieden die elk iets anders te bieden hebben.

SNOWBOARD

voor het snowboarden plaats.

Tijdens de Olympische winterspelen van 2006 werden er

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

een aantal wedstrijden in Bardonecchia afgewerkt. Veelal

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

snowboardwedstrijden: parallel reuzenslalom, halfpipe en de

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

boardercross. Het Bardonecchia Snowpark laat de harten van

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

elke snowboarders en freestylers sneller slaan: er zijn kickers,

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

rails, boxen en een compleet verlichte Olympische halfpipe.

de sneeuw genieten.

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 gevorderden en het Blue Park voor beginners evenals het Burton
Park dat ook voor kinderen geschikt is.

Het skigebied biedt:
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•

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

Een blik op de skipiste.
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DAYCARE
2 dagen per week krijgen de ouders vrijaf en dat
mag je letterlijk nemen. Tijdens onze daycare
dagen hoef je als ouder 's middags 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.

Skimateriaal
Deze prijzen zijn geldig voor het standaardmateriaal.
Ter plaatse kan je een upgrade aanvragen en betalen.
Upgrade to superior +€ 20
Upgrade to top +€ 40

Skilessen

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

3-5 jaar
SKI & FUN

6+ jaar
SKICLUB

Voor de allerkleinsten is er geen skiles maar
Ballieclub onder leiding van Little Ball Village.

De skiles gaat door van 10u-12u. De kinderpiste
ligt vlak voor het hotel. De lessen worden voorzien door ons eigen team. Spelenderwijs maken
de kleuters kennis met de sneeuw, het materiaal 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 namiddag skiën.

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 communicatie 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 aanmoediging
om door te zetten.

18

Little Ski Mountain

Skimateriaal

€ 95

Enkel skilatten
(zonder schoenen)

€ 75

Snowboardmateriaal

€ 95

Enkel snowboard
(zonder schoenen)

€ 75

Junior skimateriaal: Latten, botten, stokken, helm (-15j)

€ 80

Helm Volwassen

€ 25

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.
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K I DS

Skiniveaus

Niveau 1

Skischool kleuters (3-5 jaar).

Niveau 2

Vanaf 6 jaar (vanaf 1ste lj). Nog nooit op ski's gestaan.

Niveau 3

Vanaf 6 jaar (vanaf 1ste lj). Kan een ploegbocht, klaar voor blauwe piste.

Niveau 4

Parallelbocht. Klaar voor de overgang van blauwe piste naar rode piste.

Niveau 5

Parallelbocht, daalt makkelijk af van een rode piste.

VOLWASSENEN

Er is een continue evaluatie van het niveau gedurende de skiweek om homogene groepen te behouden.

Niveau 0

Nog nooit op ski's gestaan

Niveau 1
Eén week les in de bergen / blauwe piste.
Er is een continue evaluatie van het niveau gedurende de skiweek om homogene groepen te behouden.
Niveau 2
Twee weken les in de bergen / zeer vlot blauw.
Niveau 3

Drie weken les in de bergen / rode piste.

Niveau 4

Beheerst parallel op rode piste.

Niveau 5

Beheerst parallel op zwarte piste.
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Ons aanbod
Overzicht periodes

CELEBR ATIO N PAC K
Voor wie liever nieuwjaar in stijl wil vieren in de bergen, hebben we
een celebration pack voorzien.
In het celebration pack kies je voor een extra nacht op 31/12, inclusief galadiner en animatie voor jong en oud. Op zondag 1 januari
is er nog geen les voorzien, maar je hebt wel een skipas om je
eerste meters in de sneeuw te trekken. Er is basisopvang voorzien
voor de kinderen in de namiddag.
CELEBRATION PACK
VOLW.

€ 275

6-11

€ 150

3-5

€ 50

0-2

GRATIS

Verblijf 7 nachten
+ skiles en skipas 6 dagen

N I E U WJA AR
01/01 — 08/01

BALLI EW EEK
29/01 — 05/02

K R O K US
19/02 — 26/02

BAL L IE ST UNT PRIJS
In de Ballieweek (buiten de schoolvakanties) bieden we alle kleuters (1ste t.e.m.
3de kleuterklas) een gratis verblijf aan, inclusief skilessen en skipas. Enkel het
skimateriaal is dus niet inbegrepen. Op deze manier kan je met jullie kleuters
optimaal profiteren van de rustige pistes in het laagseizoen.

PAS EN
02/04 — 09/04

DOULBLE/TRIPLE ROOM/CONNECT

VOLWASSENEN

€ 1200

€ 1025

€ 1300

€ 1105

6-11

€ 850

€ 850

€ 850

€ 850

3-5

€ 370

GRATIS

€ 370

€ 370

0-2

€ 200

GRATIS

€ 200

€ 200

QUAD ROOM (4 pers. kamer)

VOLWASSENEN

€ 1250

€ 1095

€ 1425

€ 1175

6-11

€ 850

€ 850

€ 850

€ 850

3-5

€ 370

GRATIS

€ 370

€ 370

0-2

€ 200

GRATIS

€ 200

€ 200

WAT IS INBEGREPEN?

KORT INGEN

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Verblijf in hotelkamer met douche en wc.
Halfpension
Reisbegeleiding
Skilessen (vanaf 3 jaar)
Nederlandstalige kinderbegeleiding door Little Ball
Village
2 dagen daycare
Avondanimatie: Kinderdiner, bedtimestories en
slaapelfen op de gang.

Voor alle kamers geldt een minimum van 2 betalende volwassenen.

WAT IS NIET INBREP EN?

Uitzonderingen:
•
Voor de connected rooms (2 onderling verbonden kamers met tussendeur) betaal je 3.5x het volwassen tarief
(i.p.v. 4x), ongeacht het over volwassenen of kinderen gaat. De eventuele 5de of 6de persoon betaalt het
normale tarief volgens leeftijd.
Voorbeeld: Gezin met 2 volwassenen en 3 kinderen van 7, 4 en 2 jaar. Je betaalt 3,5 het volwassenen tarief + het
tarief van de 2 jarige. Een gezin met 4 betaalt gewoon 3,5x het volwassene tarief.
•
Single ouders betalen 1,5x het volwassen tarief (i.p.v. 2x) in een double, triple of quad kamer. Niet geldig bij
connected rooms.

•
•
•
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LEDEN van Little Ball Village -€ 170*
WANDELAAR
-€ 100

*Je bent lid van Little Ball Village als je een actieve inschrijving hebt voor de lessenreeks 2022-2023 en/of je een actieve inschrijving hebt voor een kleuterkamp in 2022. De
controle gebeurd bij boeking en bij betaling van de saldofactuur (60 dagen voor vertrek). Indien blijkt dat er geen
actieve inschrijving is, dan vervalt de korting.

Huur skimateriaal
Lokale verblijftaksen
Annulatie- en/of bijstandverzekering
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Adres: Località Fregiusia, 100052 Bardonecchia

Het hotel bevindt zich in Bardonecchia (Italië) op

TGV

984 km vanuit Gent (+/- 9u30 min rijden). Het Savoia

Bardonecchia beschikt over een eigen TGV

Mountain Resort ligt op 2000m hoogte, afgezonderd

station, waardoor een treinrit alvast aan te raden is. Bij

van de andere hotels die lager liggen in het dorp.

voorkeur reis je af met een overstap in Lyon. Op deze
manier vermijd je de drukke overstap in Parijs.

AUTO

Vervoer
Bereikbaarheid

Neem bij voorkeur de autosnelweg via Reims – Dijon

Met de shuttlebus van het hotel

– Lyon – Chambéry. Je volgt de A43 richting Milaan

Parkeer je auto gratis voor de ganse week aan skilift

– Turijn – Fréjus-tunnel. Eenmaal uit de Fréjus-tunnel

‘Jafferau’ en neem contact op met het hotel op

neem je de eerste afrit Bardonecchia. Gedurende het

+39 0122 99899. Ze komen je aan de skilift ophalen

skiseizoen is het verplicht om sneeuwkettingen bij je

met het minibusje van het hotel. Hiervoor volg je op de

Wij verzorgen zelf geen vervoer, maar we geven je wel graag advies over hoe je het best op uw

te hebben in de auto. Bij sneeuwval is de kans groot

eerste rotonde ‘skilift Jafferau’.

bestemming raakt.

dat je deze moet gebruiken tijdens de laatste klim.
VLIEGTUIG
Je vliegt vanuit Brussel/Charleroi naar Turijn. Wij kunnen op aanvraag en tegen betaling zorgen voor het
luchthavenvervoer naar het hotel.
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Contact
Meer info?

www.littleskimountain.be
info@littleskimountain.be
0471/72.72.50
https://www.facebook.com/littleskimountain
https://www.instagram.com/littleskimountain/
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