SKIËN VOOR
GROEPEN

Genieten voor iedereen!
chatel.nl

MEER INFORMATIE
Kijk op www.chatel.nl voor meer informatie over de

NU MET

chalets en de locaties. Onze adviseurs kunnen je alles

GRATIS
HOODIES!

vertellen over de bijzondere activiteiten die je via
ons kunt organiseren. Bel onze adviseurs en laat een
offerte op maat maken voor jouw groep.

CHÂTEL REIZEN
Hollandse Hout 297
8244 GM Lelystad
+31 (0) 320 – 218 628
info@chatel.nl

 facebook.com/wintersportvakanties
 twitter.com/chatelreizen
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hele groep of je kunt terecht in een restaurant in de
buurt. Stuk voor stuk bestaat onze staf uit ervaren
wintersporters met veel kennis van het gebied. Ook
als je iets bijzonders wilt organiseren, kunnen zij je
daarbij helpen. Afhankelijk van je budget is er veel
mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan snowboardlessen,
ice-go karting of zelfs heli-skiën! Aan jullie de keus.

CHALETS EN LOCATIES
Onze onderkomens bevinden zich met name in

Veel vriendengroepen, sportteams en businessclubs kijken alweer uit
naar de wintersporttrip die ze bij ons geboekt hebben… En gelijk hebben
ze! Wij bieden betaalbare skireizen naar chalets mét catering. Zo ben je
gezellig onder elkaar en hoef je alleen maar te genieten. Met z’n allen!

Oostenrijk. De grootte varieert van 6-30 personen.
Of je nou aan de piste wilt zitten of juist midden in
een gezellig dorp, er is voldoende aanbod om aan
je wensen te kunnen voldoen. Onze medewerkers
adviseren je graag hoe je je groepsreis helemaal naar
eigen wens kunt samenstellen.

GRATIS
HOODIES VOOR
VROEGBOEKERS!
Snelle beslissers verdienen een hoodie!
Boek binnen 30 dagen en ontvang voor
elke deelnemer een leuke Châtel hoodie
met je eigen naam of logo. Succes verzekerd!

HET CHÂTEL CONCEPT: EEN EIGEN

BEST BETAALBAAR

CHALET ZONDER CORVEE

Veel mensen denken dat dit concept erg

Wie betaalbaar op wintersport wil, kookt zelf

duur is. Dat valt echter reuze mee! Je

in het eigen appartement. Je verdeelt de

boekt al een 4-daags verblijf in één van

corveebeurten, maar dat heeft z’n nadelen. Een

onze chalets vanaf € 225,- per persoon

deel van de groep moet eerder naar huis om

(incl. 3x logies/ontbijt, 3x 3-gangen

boodschappen te doen en te koken, terwijl de

diner, 3x afternoon tea, bedlinnen en

anderen nog feestvieren bij de après-ski. Niet zo

handdoeken). Je kunt met eigen vervoer reizen.

gezellig dus! Daarom bedachten we bij Châtel
Reizen jaren geleden een nieuw concept:

OFFERTE OP MAAT VIA ONZE ADVISEURS

wintersporten vanuit een eigen chalet, mét

Wie er snel bij is, heeft natuurlijk de meeste keus.

catering en housekeeping.

Bel of mail onze adviseurs en laat een offerte op maat
maken voor jouw groep.

CHALETSTAF EN ACTIVITEITEN
In onze chalets wordt er voor je gezorgd
door onze chaletstaf. Deze mensen regelen
dagelijks je ontbijt, een middagdrankje en

We zitten voor je klaar!

de huishouding. ’s Avonds koken ze voor de

0320 – 218 628 // info@chatel.nl

