Skipassen op voorhand boeken bij Thomas Cook
Omdat Thomas Cook ernaar streeft om een volledig pakket te bieden,
hebben wij ook deze winter skipassen vooraf boekbaar gemaakt tegen
voordelige tarieven. Je kan maar liefst tot € 64 per skipas besparen
indien je je skipas vooraf boekt bij Thomas Cook.
Het is makkelijk en je hoeft geen geld bij te hebben.
Je geeft gewoon je voucher af aan het loket en in ruil krijg je een skipas.
Skipassen zijn vooraf boekbaar in Frankrijk, Oostenrijk & Zwitserland.
Door de skipassen op voorhand te reserveren bespaar je heel wat tijd en
moeite bij aankomst.

Hoe skipassen bijboeken?
de

Bij de 2 stap in het reservatiescherm krijg je de mogelijkheid onder ‘”Sportpakket” om je skipassen bij
te boeken. Vink de skipas van je keuze aan (klik erop voor meer details) & vink vervolgens de namen
aan van de personen die deze skipas wensen te boeken. Herhaal deze actie tot je voor iedereen de
skipas van hem/ haar hebt bijgeboekt.

Waarom een skipas vooraf boeken?
•
•

Tot maar liefst € 64 per skipas goedkoper dan ter plaatse
Geen cash geld nodig bij het afhalen van je skipas aan het loket

In Frankrijk, Oostenrijk & Zwitserland dien je jouw vooraf bestelde skipas op te halen bij de
liftmaatschappij in het skidorp. Voor de afhaling van je skipas, heb je je voucher nodig als
betalingsbewijs. In sommige gevallen heb je tevens een pasfoto nodig. Dit is vooral belangrijk als je op
de dag van aankomst reeds wilt skiën.

Wanneer heb je een skipas nodig?
Je hebt een skipas nodig om gebruik te kunnen maken van de verschillende liften in een skistation.
Toch worden er soms uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld als je een beginnende skiër, heel jong of
senior bent. Je bent in overtreding als je zonder een geldige skipas probeert te skiën. Je skipas wordt
bij de meeste liften gecontroleerd. Het is dus aan te raden om je skipas zo te dragen dat je niet steeds
je jas hoeft open te maken of je handschoenen hoeft uit te trekken! De meeste skipassen zijn
magnetisch en kunnen rustig in de zak van uw jas blijven zitten. De hekjes bij de liften detecteren de
skipas wanneer je deze passeert.

Goedkope Skipassen
De prijs van de skipas is afhankelijk van het gebied waar je gaat skien. De beste periode om
goedkope skipassen te kopen is het laagseizoen. Deze periode loopt normaal vanaf de start van het
skiseizoen tot aan de kerstvakantie, de eerste 2-3 weken van januari en de laatste weken van het
seizoen. Kinderen, senioren en gezinnen kunnen ook gebruikmaken van de speciale aanbiedingen.
De prijzen van de skipassen zijn afhankelijk van het resort en gebied waar je naartoe gaat.

Geldigheid en Duur van Skipassen
Skipassen kunnen geldig zijn voor lokale skipistes, pistes in de omliggende dorpen of voor het gehele
skigebied. De pistes in de skigebieden zijn meestal door liften met elkaar verbonden. Met het
aanschaffen van een skipas voor het gehele skigebied kan je in nabijgelegen skigebieden skiën.
Wanneer je bv. in Tignes verblijft en een lokale skipas aanschaft kun je op de pistes van Tignes skiën,
maar met een meer uitgebreide skipas ‘Espace Killy’ krijg je de kans om in een nabijgelegen skigebied
zoals Val d'Isère te skiën. Er zijn ook aangepaste prijzen voor gezinnen met 2 volwassenen en 2
kinderen. Het is vaak voordeliger om een familiepas aan te schaffen dan aparte skipassen. Op deze
manier kun je profiteren van de meest gunstige combinatie voor jouw familie. Skivakanties duren
meestal maar een week en de standaard skipas is dan ook een 6-daagse skipas van zondag tot en
met vrijdag.

Extra Verzekering
De verzekering die ongelukken op de pistes dekt kun je bij het skipasbureau afsluiten. Deze
verzekering heet "Assur Neige" en de kostprijs bedraagt ca € 2,50 per persoon per dag. De
verzekering dekt niet alleen ongevallen op en naast de pistes, maar dekt ook de kosten die gemaakt
worden tijdens eventuele reddingsacties. De verzekering zorgt bovendien voor een vergoeding indien
je je skipas door omstandigheden niet langer dan 3 dagen kunt gebruiken.

