
 

 
 

 
Symposium 2020 Grand Massif Samoëns Morillon 

Donderdag 12-zondag 15 maart 2020 

DONDERDAG 12 MAART 2020 
Afspraak om 04u20 aan de check-in balies van Brussels Airlines op Brussels Airport. Vertrek om 06u20 
vanuit Brussels Airport per lijnvlucht naar Genève. Aankomst in Genève om 07u35 met aansluitend 
privé transfer per autocar naar Club Med Grand Massif Samoëns Morillon voor check-in van uw verblijf 
op basis van All Inclusive (kamers beschikbaar vanaf 15u00). 
 Verblijf:  Club Med Grand Massif Samoëns Morillon 

    Plateau des Saix, 
   74340 Samoëns, Frankrijk 
    Tel. +33 4 50 78 60 00 

Lunch in het clubdorp. Ophalen van de skipas (geldig vanaf donderdagnamiddag) en eventueel huur 
regelen van het skimateriaal (niet inbegrepen).  
Avondmaal en overnachting in het clubdorp. Symposium. 
 
VRIJDAG 13 MAART 2020 
Volledige dag om het skigebied van Grand Massif te ontdekken. Ontbijt, lunch en avondmaal in het 
clubdorp. ’s Avonds symposium. 
 
ZATERDAG 14 MAART 2020 
Volledige dag om het skigebied Grand Massif te ontdekken. Ontbijt, lunch en avondmaal in het 
clubdorp. ’s Avonds symposium.  

ZONDAG 15 MAART 2020 
Ontbijt en lunch in het clubdorp. De kamers dienen vrijgemaakt te worden tegen 10u00. Vrije middag 
met mogelijkheid om te skiën. Om 16u00 privé transfer naar de luchthaven van Genève voor uw 
terugvlucht om 21u20. Aankomst in Brussel om 22u35. 

Inbegrepen:  

• Vluchten uitgevoerd door Brussels Airlines in Light & Relax: 1 stuk ruimbagage van max. 23 kg per 
persoon + vervoer van skimateriaal inbegrepen. 

• Verblijf van 3 nachten in Club Med Grand Massif Samoëns Morillon op basis van All Inclusive (vanaf de 
lunch op de dag van aankomst tot en met het middagmaal op de dag van vertrek) 

• Skipas 4 dagen (vanaf de dag van aankomst tot en met de dag van vertrek) 

• Gebruik van binnen- en buitenzwembad van Club Med  

• BTW & garantiefonds reizen 

Niet inbegrepen: 

• Huur ski- of snowboardmateriaal 

• Wellness behandelingen (Indien gewenst) 

• Annulatieverzekering: 5,4% van de reissom + € 3.00 poliskost 

• Bijstandsverzekering (Touring Snow Card): € 29.00 per persoon  

Formaliteiten:   

• Geldige identiteitskaart verplicht! 

 


