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De Il Primo skireis 2018 gaat, na jaren van groot succes en 
tevredenheid, ook dit jaar weer naar hotel Alpino al Cavalletto in 
Alba di Canazei in Italië. 
 
Het hotel Alpino al Cavalletto heeft een centrale ligging in Alba 
di Canazei op loopafstand van de liften van het skigebied van 
Alba di Canazei en de nieuwe gondel, waarvan we afgelopen 
twee jaar veel gebruik hebben gemaakt, brengt je meteen op de 
Belvedére in het Sella Ronde gebied. 
 

Op ieder ski niveau zijn hier 
prachtige ski tochten te 
maken. De skibus stopt voor 
de deur en brengt je in 
enkele minuten naar Canazei 
waar je ook in het Sella 
Ronde gebied komt. 
Alle kamers in hotel Alpino al 
Cavalletto zijn met bad en/of 
douche, toilet, radio, 

telefoon, televisie met satellietontvangst en een deel met 
balkon. 
 
Het verblijf ter plaatse is op basis van halfpension met 
ontbijtbuffet en 3-gangen keuzemenu met saladebuffet. 
 
De reis is bedoeld voor leden, aspirant- leden, oud -leden van Il 
Primo en introducés. 
 
Het vervoer gaat per Royal Class, Ski-Liner touringcar, 
nachtpendel heen en terug. We vertrekken op vrijdagmiddag 16 
maart 2018 om 17.00 uur vanaf Alkmaar Station Noord naar 
hotel Alpino al Cavalletto in Alba di Canazei Bij aankomst in Alba 
staat een ontbijt klaar! Dit is de enige op- en uitstapplaats. 
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Voor aanvang van de terugreis krijgt U een lichte maaltijd in het 
restaurant aan de overkant van de weg. 
We komen weer terug in Alkmaar Noord op zondag 25 maart 
2017 om ongeveer 11.00 uur. 
 

Bij 30 deelnemers gaat er dit jaar 
weer een Il Primo skileraar mee. 
De skileraar verzorgt de ski 
begeleiding. Hij/zij gaat met 
groepjes de hele dag skiën en 
tochten maken. Bij het diner 
wordt meestal verteld waar de 
tocht de volgende dag naar toe 
gaat. 

 
De prijs is € 824,00 (€ 796,00 geboren voor 25-11-1952) 
 
Dit bedrag is inclusief: 

• nachtpendel heen en terug per Royal Class  
• verzorging in hotel Alpino al Cavalletto op basis van 

tweepersoons kamer halfpension, ontbijtbuffet, 
driegangen keuzemenu. 

• ontbijt bij aankomst 
• welkomst borrel 
• maaltijd voor vertrek 
• 7 daagse skipas Superdolimiti (zondag - zaterdag) 

 
Met 8 daagse skipas Superdolimiti (zaterdag - zaterdag) 
bedraagt de prijs € 857,00 (€ 827,00 geboren voor 25-11-
1952) 
 
Deze prijzen zijn exclusief: 

• skibus pas (€ 8,00) 
• toeristenbelasting (€ 7,00) 

 
Deze kosten dienen contant in het hotel te worden afgerekend. 



Il Primo ski reis 2018 

3 | P a g i n a  
 

Toeslagen: 

• 1 persoonskamer € 100,00. De éénpersoonskamers zijn in 
de dependance 

• 2 persoonskamer voor alleengebruik. € 140,00. Hiervan 
zijn er vier in het hotel (nr. 201, 202, 301 en 302) 

 
Aanmelden bij Gerrit Kramer per email: 
gerrit.kramer@outlook.com met vermelding van: 

 naam 
 adres 
 geboortedatum 
 mobiele telefoon nummer 
 gewenste skipas, 7- of 8-daagse 
 gewenste kamer, 1 persoons (in dependance ), 2 

persoons voor alleengebruik, 2 persoons of 3 persoons. 

Bij aanmelding krijgt U van mij een bevestiging per email. 

EuropaSki stuurt ook een bevestiging met de betalingsregeling. 
De organisatie en de financiële afhandeling is in handen van 
EuropaSki 

Voor meer of andere informatie kunt U bellen met Gerrit 
Kramer op 06-22781790 

 

Met vriendelijke groet 

Gerrit Kramer 

Il Primo 
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