De meest snelle manier van reizen naar
je wintersportbestemming is met het
vliegtuig. In slechts anderhalf uur ben je in
Innsbruck, Salzburg, Genève of Chambéry.
Een aansluitende transfer brengt je
eenvoudig vanaf de luchthaven naar
jouw wintersportbestemming.

moet zodanig verpakt zijn dat deze niet uit
zichzelf geactiveerd kan worden. De airbags in
de rugzak moeten voorzien zijn van overdruk
ventielen.
Bij EasyJet is 20 kg ruimbagage inclusief in de
ticketprijs. Ski's, skischoenen en snowboards
kunnen ook meegenomen worden, max. 20 kg
à € 42,- per enkele reis.. Daarnaast is je 1 stuk
MET HET VLIEGTUIG NAAR OOSTENRIJK
handbagage per persoon toegestaan. Maximale
Voor de Oostenrijkse bestemmingen Innsbruck afmetingen 56 x 45 x 25 cm met inbegrip van
vlieg je met Transavia vanaf Amsterdam,
handgrepen en wielen. De bagageruimte in de
Rotterdam en Eindhoven. De vluchten naar
cabine is beperkt en het kan gebeuren dat
Salzburg worden door EasyJet uitgevoerd. Het er aan boord niet voldoende ruimte is voor
vervoer van de luchthaven naar de vakantieiedereens handbagage. Als de bagagevakken
bestemming en v.v. vindt plaats met comforboven het hoofd van de passagiers vol zijn,
tabele touringcars of taxi’s. Deze transfers zijn dan kan EasyJet genoodzaakt zijn om je
BAGAGE EN SKIUITRUSTING
inclusief bij de pakketreizen. De vliegduur naar bagage in het bagageruim te plaatsen.
Sinds 2013 hanteert KLM een nieuw beleid
Innsbruck en Salzburg bedraagt ca. 1,5 uur.
mbt het meenemen van bagage. Op de meeste
Europese KLM-vluchten mag je 1 stuk handMET HET VLIEGTUIG NAAR FRANKRIJK OF
bagage en 1 accessoire (samen max. 12 kg)
BAGAGE EN SKIUITRUSTING
ANDORRA
meenemen. Daarnaast kun je tegen meerprijs
Bij Transavia mag je 1 stuk handbagage
Voor een wintersportvakantie per vliegtuig naar Frankrijk vlieg je met KLM vanaf
een koffer inchecken. De kosten hiervoor liggen
meenemen met de maximale afmeting van
Amsterdam op het Zwitserse Genève. In
tussen de € 15,- en € 30,- per enkele reis. Voor
55 x 35 x 25 cm (LxBxH) en een maximaal
Genève word je middels een comfortabele
Flying Blue of Sky Team Elite deelnemers,
gewicht van 10 kg. Ruimbagage boek je bij
(mini-)bus naar je eindbestemming getransgelden voordelen, check deze bij KLM.
Transavia bij tegen een vergoeding. De
fereerd. De transfers worden verzorgd door
Neem je ook nog een ski- of snowboardbedragen zijn € 10,- per persoon per enkele
SnowBuzz. Je herkent de medewerkers
uitrusting mee, dan telt deze als één bagagereis voor 15 kg en € 15,- per persoon per
stuk, welke maximaal 23 kg mag wegen. Je
enkele reis voor 20 kg. Voor een wintersport- aan het SnowBuzz logo. Deze transfers zijn
uitrusting (max. 15 kg) geldt een tarief van
inclusief bij de pakketreizen. De vluchten naar betaalt een overbagagetarief als je uitrusting
ca. € 29 per enkele reis.
Genève bedragen ca. 1,5 uur. Je kunt ook met meer weegt of als je deze uitrusting boven op
Onder een wintersportuitrusting wordt
Transavia naar, het midden in de Franse Alpen uw standaard bagagevrijstelling wilt meenemen.
verstaan: 1 paar ski's, 1 paar schoenen, 1 paar gelegen, Chambéry vliegen. Ook hier worden
De ski- of snowboarduitrusting mag bestaan
stokken, skihelm of 1 snowboard met 1 paar
de transfers uitgevoerd door SnowBuzz.
uit een plank of een paar ski´s, twee skistokken
schoenen, skihelm of 1 slee van maximaal
Kies je voor een wintersportvakantie in de
en een paar ski/snowboardschoenen. Als je een
120 x 50 x 40 cm, skihelm. Het is mogelijk om Pyreneeën, dan vlieg je met KLM vanaf
lawinerugzak wilt meenemen, dan telt deze ook
een lawine airbag mee te nemen mits deze
Amsterdam naar het Spaanse Barcelona.
als een regulier bagagestuk. Neem je de lawinerugzak mee boven op uw standaardhoeveelheid
voorzien is van een pyrotechnisch trekkerVanuit hier kun je met een groepstransfer
bagage, dan betaal je een toeslag voor een
mechanisme (met minder dan 200 gram
of een privé transfer naar Andorra afreizen.
extra bagagestuk. Reserveer het vervoer van uw
netto divisie 1.4 S en minder dan 250 ml
De vluchtduur naar Barcelona bedraagt ca.
ski´s of snowboard uiterlijk 48 uur voor vertrek.
samengeperst gas uit divisie 2.2). De rugzak
2,15 min.
Wijzigingen mbt de bagage van Transavia, EasyJet en KLM onder voorbehoud.

MET HET
VLIEGTUIG
VLUCHTTIJDEN
Bij de boeking kun je, indien bekend, een
indicatie van je reisschema opvragen. Het kan
echter altijd voorkomen dat deze tijden nog
wijzigen, het dient dus ter indicatie. De definitieve vluchttijden tref je aan in je vliegticket.
Technische en organisatorische redenen kunnen de oorzaak zijn dat op de dag van vertrek
uit Nederland of bij de terugvlucht vanuit het
buitenland wijzigingen dienen te worden aangebracht t.a.v. het type vliegtuig, vluchtschema
en/of maatschappij. In geval van meerdere
vertrekmogelijkheden naar een bestemming
kan normaliter nooit een voorkeur worden
geaccepteerd.
VERTROUWELIJKHEID & PERSOONSGEGEVENS
Wij maken je erop attent dat in verband met
veiligheidsmaatregelen die voor diverse landen
van toepassing zijn, de betreffende luchtvaartmaatschappij die de vlucht voor ons uitvoert,
verplicht is om Passenger Name Records
(PNR data), zoals de achternaam, voorletters,
vluchtgegevens, boekingsdatum en Special

komen voor eigen rekening. Wij raden je
aan thuis voor vertrek altijd te controleren
of de vlucht volgens plan en op tijd wordt
uitgevoerd. Raadpleeg hiervoor teletekst
en neem bij wijzigingen van de vluchttijden
zekerheidshalve contact op met de luchtvaartREISDUUR
Indien bij reizen (inclusief vervoer), de reisduur maatschappij.
in de publicatie is vermeld in dagen, dan zijn
HERBEVESTIGEN TERUGVLUCHT
de vertrek- en aankomstdag, ongeacht het
Indien je alleen een vlucht hebt geboekt,
tijdstip van vertrek- en aankomst, als gehele
dien je je vlucht altijd te herbevestigen (meer
dagen meegerekend, ook volgens de reisverzekering. Je kunt geen aanspraak maken op
informatie vind je bij de reisbescheiden).
terugbetaling (van een deel) van de reissom
Bij het achterwege laten, komen eventuele
als je laat vertrekt en vroeg weer terugkeert.
gevolgen voor rekening van de passagier. Het
Ook als je door je vluchtschema een maaltijd
kan namelijk voorkomen dat jouw vertrektijd
mist die bij je verzorging is
bijvoorbeeld wijzigt. Als je enkel een vlucht
inbegrepen, is geen restitutie mogelijk.
boekt en geen accommodatie bijboekt bij ons,
dan is een transfer van en naar de luchthaven
TIJDIG INCHECKEN
niet inbegrepen. Je dient altijd je vlucht c.q.
Voor de meeste vluchten dien je minimaal
vertrektijd 24 uur voor vertrek naar Nederland
2 uur van te voren aanwezig te zijn.
te checken, via het telefoonnummer dat
vermeld staat op je voucher.
TUSSENSTOPS OP DE HEEN- OF
TERUGVLUCHT
NIET ROKEN
Vakantiechartervluchten zijn over het
Alle vluchten zijn rookvrij.
algemeen rechtstreekse vluchten naar en
van de luchthaven van bestemming. Echter,
BAGAGE TIJDENS DE VLUCHT
in bepaalde gevallen kan hiervan worden
Hoewel de luchtvaartmaatschappij er alles aan
afgeweken, zoals bij een landing om te tanken, doet om je bagage correct en tijdig op de plaats
bij combinatie van verschillende vluchten, om van bestemming af te leveren, kan het incidentechnische redenen of bij onvoldoende bezet- teel wel eens mis gaan. Je dient dan op de
ting in voor- en
luchthaven van aankomst een PIR rapport op te
naseizoen. Veel regionale vluchten worden met maken. De luchtvaartmaatschappij en ook onze
een tussenstop op een andere regionale lucht- organisatie zijn niet aansprakelijk voor het op
haven gecombineerd.
een latere vlucht afleveren van de bagage.
Service Request: zoals maaltijden, speciale
bagage e.d. door te sturen naar de betreffende
autoriteiten. De gegevens worden alleen voor
veiligheidsdoeleinden gebruikt.

VERTRAGING
Door stakingen en/of stiptheidsacties,
redenen van technische aard, extra veiligheidscontroles, niet gearriveerde medereiziger, drukte in het luchtruim of weersomstandigheden kunnen vertragingen
ontstaan. Elke aansprakelijkheid hiervoor
wordt hierbij uitgesloten. Dit geldt ook voor
het missen van aansluitend openbaar vervoer
en het mislopen van eventuele afhalers. Alle
andere eventuele extra gemaakte kosten

TUI OP SCHIPHOL
TUI heeft op Schiphol een eigen servicebalie.
Deze balie bevindt zich in vertrekhal 3. In het
geval van Last Minute boekingen kan het zijn
dat de reispapieren bij deze balie worden
neergelegd.
GREENSEAT
De schadelijke uitstoot van je reis met het
vliegtuig kun je teniet doen door de aanplant
en bescherming van bossen.

Op www.greenseat.nl kun je lezen hoe je de
kwetsbare bergnatuur minder belast.
BRANDSTOFHEFFING EN –TOESLAG
Houd er rekening mee dat de reissom kan
worden verhoogd door stijging van de
brandstofkosten. Indien bekend, word je
hierover bij boeking geïnformeerd. Een
nabelasting is ook mogelijk. Tot 6 weken
voor vertrek, heeft de reisorganisator het
recht, ongeacht of de klant de reissom heeft
voldaan, de reissom te verhogen in verband
met o.a. de brandstofkosten. Als de volledige
reissom nog niet is voldaan, mag de reisorganisator de brandstoftoeslag doorbelasten
tot 20 dagen voor de dag van vertrek.
TRANSFER NAAR UW VAKANTIEADRES
Als je een vliegreis naar Oostenrijk boekt, word
je op de luchthaven van Innsbruck of Salzburg
opgewacht door onze lokale vertegenwoordiger,
die je naar je accommodatie zal brengen.
Vlieg je op het Zwitserse Genève of Franse
Chambéry dan kun je middels de transfer
van SnowBuzz eenvoudig naar diverse
wintersportgebieden in de Franse Alpen.
Op de luchthaven word je opgewacht door
een medewerker van SnowBuzz, die je kunt
herkennen aan het SnowBuzz logo. Middels
een comfortabele (mini-)bus word je naar
je bestemming getransfereerd. Wij wijzen je
erop dat je zelf verantwoordelijk bent voor
het in en uit de bus laden van je bagage. Vaak
helpt de chauffeur of medewerkers van de
accommodatie je met de bagage in en uit de
bus te halen, maar je dient zelf in de gaten te
houden dat je bagage hierbij niet zoek raakt of
vergeten wordt.
REISTIJD TRANSFERS
Op de pagina hiernaast staat een overzicht
van de verschillende plaatsen waar de transfers heen gaan met een indicatie van de
reistijd. Het is mogelijk dat de transfer langer
duurt dan hieronder aangegeven vanwege de
verkeerssituatie, weersomstandigheden of
doordat onderweg diverse accommodaties

worden aangedaan voor cliënten die een
andere accommodatie boekten dan jij. Het kan
eveneens voorkomen dat de transferbus
niet helemaal tot aan de accommodatie kan
komen of op een centrale plaats in het dorp
stopt, dan dien je het laatste stuk met een taxi
of lopend af te leggen.
VERVOERSMOGELIJKHEDEN
In de tabel Vluchtmogelijkheden staan de
verschillende reismogelijkheden per vliegtuig
weergegeven. De eventuele brandstofheffing
en airporttax zijn reeds verrekend in de
pakketprijzen die je bij het reisbureau of op
www.tui.nl terug ziet.

TRANSFERS IN COMBINATIE MET VLIEGREIZEN
Van de
Naar
luchthaven		
OOSTENRIJK		
Innsbruck
Berwang
Bramberg
Brixen im Thale
Ehrwald
Fieberbrunn
Fiss
Flirsch
Fügen
Galtür/Wirl
Gerlos
Going
Hippach
Hopfgarten
Huben
Ischgl
Kirchberg
Kitzbühel
Königsleiten
Krimml
Kühtai
Längenfeld
Lermoos
Maurach
Mayrhofen
Nauders
Neukirchen
Niederau
Obergurgl
Ötz
Ötz-Habichen
Pertisau
Sautens
Seefeld
Serfaus
Sölden
Söll
St. Anton am Arlberg
St. Johann in Tirol
Westendorf
Zell am Ziller
OOSTENRIJK		
Salzburg
Bruck
Flachau
Filzmoos
Gosau
Hinterglemm
Kaprun
Maria Alm
Rauris
Saalbach

Duur
ca.

Van de
Naar
luchthaven		

Duur
ca.

OOSTENRIJK		
Salzburg
St. Johann im Pongau
Viehhofen
Zell am See

75 min.
120 min.
70 min.
70 min.
85 min.
65 min.
55 min.
40 min.
80 min.
70 min.
70 min.
55 min.
65 min.
50 min.
70 min.
60 min.
75 min.
80 min.
90 min.
45 min.
55 min.
65 min.
40 min.
60 min.
75 min.
120 min.
60 min.
80 min.
40 min.
40 min.
45 min.
40 min.
25 min.
70 min.
65 min.
55 min.
65 min.
65 min.
60 min.
50 min.

ANDORRA
Barcelona

Arsinal
Encamp
La Massana
Pas de la Casa
Soldeu

FRANKRIJK via ZWITSERLAND
Genève
Arc 1600
Arc 1800
Arc 2000
Aussois
Belle Plagne
Bourg St. Maurice
Brides-les-Bains
Champagny-en-Vanoise
Châtel
Flaine
La Chapelle d'Abondance
La Clusaz
La Norma
La Rosière
Les Carroz
Les Gets
Les Menuires
Méribel-Mottaret
Morillon
Morzine
Plagne 1800
Plagne Centre
Plagne Soleil
Plagne Village
Samoëns
St. Martin de Belleville
Ste Foy
Termignon
Tignes-Brévières
Tignes-Les Boisses
Tignes-Val Claret
Tignes-Le Lac
Val Cenis
Valfréjus
Val Thorens
Valloire
Valmeinier
Valmorel

70 min.
45 min.
55 min.
60 min.
85 min.
80 min.
80 min.
70 min.
80 min.

50 min.
75 min.
75 min.

Van de
Naar
luchthaven		
FRANKRIJK
Chambéry

3 uur
3 uur
3 uur
3 uur
3 uur
2,5 uur
2,5 uur
2,5 uur
2 uur
2,5 uur
2 uur
2 uur
2 uur
90 min.
80 min.
90 min.
60 min.
2 uur
2,5 uur
60 min.
70 min.
2,5 uur
2,5 uur
55 min
80 min.
2,5 uur
2,5 uur
2,5 uur
2,5 uur
70 min.
2,5 uur
2,5 uur
2,5 uur
2,5 uur
2,5 uur
3 uur
3 uur
2,5 uur
2,5 uur
2,5 uur
2 uur
2 uur
2 uur

Arc 1600
Arc 1800
Arc 2000
Aussois
Belle Plagne
Bourg St. Maurice
Champagny-en-Vanoise
Chamrousse
La Norma
La Rosière
Le Corbier
Les Menuires
Méribel-Mottaret
Plagne 1800
Plagne Centre
Plagne Soleil
Plagne Village
St. Jean d'Arves
St. Martin de Belleville
St. Sorlin d'Arves
Ste Foy
Termignon
Tignes-Brévières
Tignes-Les Boisses
Tignes-Val Claret
Tignes-Le Lac
Val Cenis
Valfréjus
Val Thorens
Valloire
Valmeinier
Valmorel

Duur
ca.
100 min.
100 min.
100 min.
75 min.
105 min.
80 min.
80 min.
70 min.
70 min.
110 min.
70 min.
90 min.
80 min.
105 min.
105 min.
105 min.
105 min.
70 min.
75 min.
75 min.
100 min.
80 min.
2 uur
2 uur
2 uur
2 uur
90 min.
100 min.
110 min.
75 min.
70 min.
70 min.

Dit zijn indicaties van de reistijden.

VLUCHTMOGELIJKHEDEN
Bestemming Code Vertrekhaven
OOSTENRIJK
Vluchtduur: ca. 1:30 uur
Innsbruck
INN Amsterdam
Eindhoven
Rotterdam/Den Haag
Salzburg
SZG Amsterdam
Eindhoven
Rotterdam/Den Haag
ZWITSERLAND (tbv de Franse Alpen)
Vluchtduur: ca. 1:30 uur
Genève
GVA Amsterdam
FRANKRIJK
Vluchtduur: ca. 1:30 uur
Chambéry
CMF Amsterdam
Chambéry
CMF Rotterdam/Den Haag
ANDORRA
Vluchtduur: ca. 2:15 uur
Barcelona
BCN Amsterdam

Airline
Vertrekdag
ma di wo do vr za zo

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Transavia
Transavia
Transavia
EasyJet
Transavia
Transavia

• KLM

Transavia
Transavia

• KLM

Tarieven incl. (p.p):
Opmerking
Brandstofheffing Airporttax

€ 40,-

€ 73,€ 73,€ 73,€ 53,€ 73,€ 73,-

periode 23/12/17-31/03/18
periode 03/02/18-10/03/18
periode 03/02/18-10/03/18
periode 23/12/17-23/03/18
periode 03/02/18-10/03/18
periode 03/02/18-10/03/18

€ 20,- tot € 82,-

€ 46,-

brandstoftoeslag varieert per boekingsklasse

-

€ 60,€ 60,-

periode 23/12/17-31/03/18
periode 23/12/17-06/01/18 en 17/02/18-31/03/18

€ 20,- tot € 82,-

€ 47,-

periode 09/12/17-07/04/18

