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Beste lezer,

Je vindt in deze katern de informatie over de verschillende centra in Zwitserland,  
Frankrijk én Oostenrijk voor sneeuw- of bergklassen.

Alle informatie over de centra in België & Nederland, de uitleg over de algemene  
dienstverlening van Openluchtklassen vzw vind je helemaal achteraan in deze brochure.

Wij bieden in samenwerking met Intersoc naast sneeuwklassen  
in Zwitserland of Frankrijk ook sneeuwklassen aan in Oostenrijk.

Op sneeuwklas kan je tijdens het tweede trimester van het schooljaar. 
We bieden sneeuwklassen van 8, 9 of 10 dagen,  
al dan niet begeleid door studenten van een hogeschool. 
Op sneeuwklas met de ‘klassieke sneeuwklastrein’ zal spijtig genoeg niet meer kunnen. 
Individuele scholen kunnen wel nog altijd voor de trein kiezen.  
De prijs hiervoor is nu nog niet gekend en is o.a. afhankelijk van de bestemming  
en de vertrekdatum en zal ook duurder zijn dan voor een busreis.  
Net zoals de voorbije jaren is een prijsgarantie voor 3 opeenvolgende jaren mogelijk: 
Een school die meteen voor schooljaar 2023-2024, 2024-2025 én 2025-2026 intekent, 
krijgt de garantie dat de sneeuwklasprijzen in deze brochure ook voor schooljaar  
2024-2025 en 2025-2026 gelden.

Wil je Oostenrijk of Zwitserland liever in het eerste of derde trimester verkennen,  
dan kan dat tijdens een 7-daagse bergklas. 

Wij wensen jullie allen een boeiend buitenlands klasproject toe!

Marina Claes,

directeur

Voorwoord

capaciteit

max. aantal  
rolwagengebruikers

fietsen

overdekt zwembad

afstand tot aan zee

aantal bedden  
per kamer

bomenrijk domein

watersport

openluchtzwembad

afstand tot stad

aantal klaslokalen

sportvelden

paardensport

schaatsen

hoogte skigebied

medische dienst

speeltuin

overdekte sporthal

skiën of langlaufen

bereikbaar met 
openbaar vervoer
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Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland

FRANKRIJK

Valmeinier - hôtel Intersoc & Le Junior 4

OOSTENRIJK

Bad Hofgastein - Intersoc-hotel 5

ZWITSERLAND

Leysin - Hotel Koningin Fabiola 6

Zinal - Hotel Les Diablons 7

SNEEUWKLASSEN FRANKRIJK, OOSTENRIJK & ZWITSERLAND

Prijs 2023-2024 (zonder skipas) voor 10 dagen voor 9 dagen voor 8 dagen

Mits voorafbetaling in 4 schijven bus € 688,00 € 628,00 € 527,00

Bij éénmalige storting bus € 708,00 € 648,00 € 547,00

Trein mogelijk, mits meerprijs

BERGKLASSEN (pag.10)

Bus vanaf € 465,00 voor 7 dagen

Bad Hofgastein

Zinal

Leysin

Valmeinier
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Valmeinier

PRIJS PER LEERLING
• 10 dagen:

bus € 688,00

• 9 dagen:
bus € 628,00

• 8 dagen:
bus € 527,00

! : Mits voorafbetalingen volgens vaste kalender
! : Indien geen 4 voorafbetalingen:  + € 20,00/leerling

INBEGREPEN
• volpension
• skimateriaal & skiles
• busvervoer
• leerlingenmap
• ongevallenverzekering
• begeleiding

SUPPLEMENT

SKIPAS:

•  10 dagen: beginners € 95,00
 gevorderden & volwassenen € 186,00

• 9 dagen: beginners € 86,00
 gevorderden & volwassenen € 157,00

• 8 dagen: beginners € 76,00
 gevorderden & volwassenen € 132,00

TREINREIS:

•  enkel op aanvraag

pal naast de skipistes

Het skidorp Valmeinier ligt in Frankrijk in de Vallée de la Mau-
rienne in het departement Savoie.

Valmeinier bestaat uit 2 dorpskernen: 
het oude centrum Valmeinier 1500, gelegen op 1500 m hoogte, 
en het skistation Valmeinier 1800, op 1800 m.  
Hôtel Intersoc ligt in Valmeinier 1800 naast het vertrekstation 
van de zetellift.

Valmeinier is een sneeuwzeker, modern Frans skicentrum om-
ringd door zonnige valleien en enorme bergtoppen, waaronder 
de Galibier en de Thabor. Er is skimogelijkheid op 50 km 
pistes tot op een hoogte van 2895 m.

Het gebied is bijzonder rijk aan fauna en flora. Hierdoor zijn er 
heel wat interessante leerwandelingen en uitstappen mogelijk.

Hôtel Intersoc biedt plaats voor 350 leerlingen. De kamers 
hebben 2 tot 4 bedden en een eigen badkamer. Bovendien is 
er een groot zonneterras, een feestzaal, enkele activiteitenlo-
kalen  en ook de eetzaal kan gebruikt worden voor activiteiten 
buiten de maaltijduren. Hôtel Intersoc is rolstoeltoegankelijk.

Le Junior is een klein centrum met plaats voor ongeveer 120 
gasten. De kamers hebben 2 tot 4 bedden, een wastafel en 
eigen douche. Er bevinden zich toiletten in de gang van elke 
verdieping. Bovendien zijn er 6 klaslokalen en ook de eetzaal 
kan gebruikt worden voor activiteiten buiten de maaltijduren.
Le Junior is helaas niet rolstoeltoegankelijk.

Tijdens het 1ste of 3de trimester kun je hier ook op bergklas 
om de vallei al wandelend of met de bus te verkennen.

Valmeinier - hôtel Intersoc & hôtel Le Junior

350+120 2 à 4 1670 - 2895 mhôtel  
Intersoc
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Bad HofgasteinIntersoc-hotel Astoria

midden in het land van Mozart

Bad Hofgastein ligt in de Oostenrijkse deelstaat Salzburger 
Land, in het district Sankt Johann im Pongau. Bad Hofgastein 
is een kuuroord, gekend om de heilzame radonbronnen.  
Het Intersoc-hotel ligt in het dorpscentrum.

Bad Hofgastein maakt deel uit van het gebied Gastein.
Het 20 km lange Gasteinertal is één dal met drie dorpen:
Dorfgastein, Bad Gastein en Bad Hofgastein. Deze zijn  
omringd door de bergtoppen van de Hohe Tauern.

Er wordt geskied in het Gasteinertal. De skipistes bevinden 
zich in het skigebied Angertal-Schlossalm-Stubnerkogel, 
tussen 1175 tot 2300 m hoogte.
De kinderen worden dagelijks met een skibus naar het  
vertrekstation Angertal gebracht (15 minuten).

Het gebied geniet ook faam omwille van de vele thermale 
baden met heilzaam water dat afkomstig is uit een elftal 
bronnen in Bad Gastein.

De mooie natuur in de directe omgeving van het hotel kan je 
al wandelend verkennen dankzij de grote keuze aan wandel-
paden: het is een heus wandelparadijs!

Dit Intersoc-hotel biedt plaats aan ongeveer 320 gasten.
De kamers hebben 2 tot 4 bedden, en hebben elk hun eigen 
badkamer. Voor activiteiten zijn er verschillende lokalen.
Er is ook een aangenaam zonneterras. 

Dit hotel is rolstoeltoegankelijk.

Tijdens het 1ste of 3de trimester kun je hier ook op bergklas 
om de vallei al wandelend of met de bus te verkennen.

PRIJS PER LEERLING
• 10 dagen:

bus € 688,00

• 9 dagen:
bus € 628,00

• 8 dagen:
bus € 527,00

! : Mits voorafbetalingen volgens vaste kalender
! : Indien geen 4 voorafbetalingen: + € 20,00/leerling

INBEGREPEN
• volpension
• skimateriaal & skiles
• busvervoer
• leerlingenmap
• ongevallenverzekering
• begeleiding

SUPPLEMENT

SKIPAS:

•  10 dagen: beginners € 95,00
 gevorderden & volwassenen € 186,00

• 9 dagen: beginners € 86,00
 gevorderden & volwassenen € 157,00

• 8 dagen: beginners € 76,00
 gevorderden & volwassenen € 132,00

TREINREIS:

•  enkel op aanvraag

320 2 à 4 1175 - 2300 m
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LeysinHotel Koningin Fabiola

hoog boven het meer van Genève

Leysin ligt midden in de Waadtlandse Alpen boven het meer 
van Genève en vlak bij de Rhônevallei. De toppen van Les 
Diablerets, Les Dents du Midi en de Mont Blanc laten zich hier 
van hun beste kant zien.

Achter Hotel Koningin Fabiola zijn er oefenterreinen met een 
tapijtliftje en er vertrekt ook een skilift naar boven. Langs 
de bergflank zijn er verschillende oefenliften en de nodige 
sneeuwkanonnen. De hoger gelegen pistes - deze liggen  
boven 2000 m - bereik je met de kabellift van La Berneuse.

Door de ideale hoogteligging en het groot aantal uren zonne-
schijn ontwikkelde Leysin zich destijds als kuuroord. Tijdens 
een verkennende wandeling kan je merken dat het dorp 
intussen geëvolueerd is naar een echt toeristisch centrum 
met moderne horecazaken naast oude houten chalets en de 
vroegere statige sanatoria.

In en rond Leysin kan je mooie wandelingen maken naar Les 
Larrets of naar Prafandaz vanwaar je een prachtig zicht hebt 
op het meer van Genève.

Hotel Koningin Fabiola is een aangenaam hotel met groot 
zonneterras dat tegen een bergflank aangebouwd werd.  
Zowel langs de berg- als de dalzijde liggen de gastenkamers 
met (stapel)bedden, wastafel, douche en toilet.

Het hotel ligt op 10 minuutjes wandelen van het dorp.

Tijdens het 1ste of 3de trimester kun je hier ook op bergklas 
om de vallei al wandelend of met de bus te verkennen.
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PRIJS PER LEERLING
• 10 dagen:

bus € 688,00

• 9 dagen:
bus € 628,00

• 8 dagen:
bus € 527,00

! : Mits voorafbetalingen volgens vaste kalender
! : Indien geen 4 voorafbetalingen: + € 20,00/leerling

INBEGREPEN
• volpension
• skimateriaal & skiles
• vervoer
• leerlingenmap
• ongevallenverzekering
• begeleiding

SUPPLEMENT

SKIPAS:

•  10 dagen: beginners € 95,00
 gevorderden & volwassenen € 186,00

• 9 dagen: beginners € 86,00
 gevorderden & volwassenen € 157,00

• 8 dagen: beginners € 76,00
 gevorderden & volwassenen € 132,00

TREINREIS:

•  enkel op aanvraag

320 2 à 3 6 1250 - 2300 m
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Hotel Les Diablons

een schilderachtig bergdorp
 

Het schitterende bergdorp Zinal ligt in het Zwitserse kanton 
Wallis in het zonovergoten Val d’Anniviers.

Het mooie skigebied Zinal-Grimentz, gelegen tussen 1572 m 
en 2920 m, heeft een grote sneeuwzekerheid omwille van 
de ligging op het noordoosten. De vernieuwde gondellift met 
kleinere cabines voor 10 personen, op 250 m van het hotel, 
brengt de skiërs en wandelaars direct naar Sorebois op een 
hoogte van 2438 m.

Het dorp bevindt zich in het uiterste zuiden van de vallei en 
is omgeven door prachtige Alpentoppen. Zinal en de omlig-
gende bergdorpjes hebben hun vroegere charme behouden: 
eenvoudig en gastvrij!

Het hotelcomplex Les Diablons & Corbier ligt in het centrum 
van het dorp en heeft comfortabele kamers met badkamer 
voor 2 tot 5 personen.

Verder zijn er verschillende klaslokalen, een feestzaal en een 
restaurant met buffetsysteem.

Vanuit het hotel is er een directe toegang naar het gemeente-
lijk zwembad.

Tijdens het 1ste of 3de trimester kun je hier ook op bergklas 
om de vallei al wandelend of met de bus te verkennen.

Zinal

PRIJS PER LEERLING
• 10 dagen:

bus € 688,00

• 9 dagen:
bus € 628,00

• 8 dagen:
bus € 527,00

! : Mits voorafbetalingen volgens vaste kalender
! : Indien geen 4 voorafbetalingen: + € 20,00/leerling

INBEGREPEN
• volpension
• skimateriaal & skiles
• busvervoer
• leerlingenmap
• ongevallenverzekering
• begeleiding

SUPPLEMENT

SKIPAS:

•  10 dagen: beginners € 95,00
 gevorderden & volwassenen € 186,00

• 9 dagen: beginners € 86,00
 gevorderden & volwassenen € 157,00

• 8 dagen: beginners € 76,00
 gevorderden & volwassenen € 132,00

TREINREIS:

•  enkel op aanvraag

450 2 à 5 6 1572 - 2920 m
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PRIJS PER LEERLING
• vanaf € 465,00

INBEGREPEN
• 5 dagen volpension ter plaatse
• nachtbus
• ongevallenverzekering
• 1 programmacoördinator VOK

SUPPLEMENT
• inkomgelden, lokale gidsen, … 

in functie van het gekozen programma

GRATIS BEGELEIDING
• 1 volwassene gratis per 10 betalende leerlingen

Bad Hofgastein, 
Leysin en Zinal

Op bergklas?
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Dat kan tijdens het eerste en derde trimester in alle sneeuw-
klasbestemmingen.

Je kan kiezen voor een puur sport- en wandelprogramma of 
opteren voor een mengeling van wandelingen, sport en cultu-
rele uitstappen.

Leysin kan bogen op een uitzonderlijk zonnige ligging in de 
bergen boven het meer van Genève. Wandelend op de Ber-
neuse heb je een prachtig panorama op de hoogste toppen 
van de Alpen: Eiger, Mont Blanc, Matterhorn en Dents du 
Midi. Vanuit Leysin kan je met de bus gemakkelijk naar Mon-
treux en de kaasstad Gruyères of naar het UCI World Cycle 
Centre in Aigle, de zoutmijnen in Bex, ...

Zinal ligt op 1670 m hoogte helemaal achteraan in de Val 
d’Anniviers met 300 km aan wandelpaden. 

Na een mooie wandeling kan je nagenieten in het zwembad 
van Zinal, dat je vanuit het hotel bereiken kan.
Met de bus kan je de typische bergdorpen Grimentz, Saint-
Luc en Chandolin bezoeken. Of je kan één van de mooie stad-
jes in de Rhônevallei bezoeken: Martigny met een Romeins 
amfitheater of Sion met haar mooie burchten.

Bad Hofgastein ligt op 859 m hoogte in het 20 km lange 
Gasteinerdal. In dit bekende kuuroord vind je diverse musea: 
Bad Hofgastein wordt omringd door de bergtoppen van de 
Hohe Tauern, met mooie wandeldoelen naar een oud mijn-
bouwdorp, een watermolen, … 
En met de bus kan je zelfs een dagje op bezoek in Salzburg, de 
Mozartstad. Uitblazen kan in het kuurbad van Bad Hofgastein.

Vanuit Valmeinier 1500 kan je het wat lager gelegen en haast 
verlaten dorpje Les Combes gaan verkennen. Een bezoek aan 
het stadje Valloire kan je combineren met een bezoek aan een 
boerderij of een van de forten. 
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