
Aanmeldformulier SKIplus Yoga reis 16 – 23 maart 2019 
 
 
Beste deelnemer, 
 

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de  SKI plus YOGA vakantie 2018 naar Passo Tonale.  
De kosten van € 875,00 per persoon zijn op basis van een 2-persoons kamer (kamertype 1). Dit is inclusief 7 dagen half 
pension, skipas, yogalessen, sessies mindfulness, meditatie, skiguiding en een leuk aandenken. Per persoon dient u een 
aanmeldformulier in te vullen. 
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen we u de hieronder genoemde vragenlijst in te vullen (in dit word doc.)  
en per omgaande terug te sturen naar info@skiplus.nl  
We vragen u binnen 3 dagen een aanbetaling te doen van € 250,00 p.p. i.v.m. de aanbetaling voor het hotel. Het 
resterende bedrag kunt u overmaken na het ontvangen van de factuur ca. 4 weken voor vertrek. 

Zodra uw aanbetaling is ontvangen op rekeningnummer NL93 INGB 0009511621 t.a.v. Adventure & Ski Events o.v.v. 

SKIplus YOGA  en uw naam is uw reservering definitief. 
 

Sportieve groet, Mirjam 
 

Naam:  

Adres: 
 

 

PC en Plaats:  

Telefoonnummer:  

Mobiel nummer:  

Email:  

Geboortedatum:  

Paspoortnummer:  

Graag op de kamer bij:  

Dieetwens/ opmerkingen:  

 
Ik ben van plan een vlucht te boeken naar Milaan (of evt. Bergamo): ja / nee 
Zo ja, wilt u gebruik maken van  bemiddeling in transfer?  ja / nee 
 

Ik ben van plan zelf met de auto te gaan:    ja / nee 
 

Ik wil evt. een kamer delen:     ja / nee 
 

Ik ben bekend met Yoga /mindfulness/ meditatie:   ja / nee 
Zo ja, omschrijf in het kort uw ervaring:    .............................................................................. 
        ………………………………………………………………………….. 
 

Ik ga wel / niet skiën of snowboarden:    ja / nee  
Indien wel: mijn ski / snowboard niveau is:    beginner / licht gevorderd / gevorderd / ver gevorderd 
 

Ik ben van plan ski / snowboardles te nemen:   ja / nee 
 

Ik ben van plan ski / snowboard materiaal te huren:   ja / nee 
 

Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden   ja / nee 
 

De informatie over deze reis kunt u nalezen op de internetsite: www.skiplus.nl 
Vragen kunt u stellen via info@skiplus.nl  of telefonisch: 06-51098699 
 

U dient zelf een reisverzekering (verplicht)/ annuleringsverzekering af te sluiten. 
Voor deze reis geldt een minimum van 8 deelnemers. 
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