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WISPO 2022 
 
 

 
1. Wat is de WISPO? 
 
Elk jaar organiseert NOVA een wintersport vakantie. De WISPO-commissie 2022 organiseert 
dit jaar een reis naar St. Sorlin d’Arves. Vorig jaren zijn we met tientallen fanatieke mensen 
de berg op gegaan.  Ook dit jaar zullen we behalve een aantrekkelijke prijs, ook veel 
gezelligheid aanbieden. We kunnen dit jaar weer een mooi basisarrangement aanbieden 
tegen een redelijke prijs. Hoewel we natuurlijk als groep op wintersport gaan, is iedere 
deelnemer voor zich op vakantie en kan zijn/haar vakantie naar eigen inzicht indelen als 
hij/zij dit wenst. 
 
2. St. Sorlin d’Arves  
 
Als je een wintersportdorp zoekt wat knus en gezellig is, dan is St. Sorlin d’Arves perfect  
voor jou! Dit gebied ligt in het noorden van de Franse Alpen en beschikt over  
verschillende soorten pistes, voor zowel beginners als gevorderden. Dit gebied heeft  
meerdere funpark’s en de boardercross, dus je kunt alle kanten op! Door de centrale ligging 
van dit dorp in het gebied kunnen ook beginners elke dag nieuwe pistes ontdekken. 
 
3. Skigebied 
 
Met totaal 311km sneeuw verdeeld over 124 pistes is dit het op vier na grootste skigebied 
van Frankrijk. Buiten dat deze cijfers indrukwekkend zijn liggen de pistes vrij ver uit elkaar 
waardoor het gebied groots aanvoelt. Les Sybelles ligt voor een groot deel op het zuiden, 
hierdoor is het heerlijk skiën in de koudste maanden. Wordt het warmer dan is het verstandig 
om naar Corbier en Saint Colomban les Villards uit te wijken. Hier vindt je meer schaduw.  
 
De pistes worden in Les Sybelles goed onderhouden. Over het algemeen worden elke avond 
alle pistes geprepareerd. Dit gebied doet er ook zomers alles aan om de pistes zo goed en 
strak mogelijk te hebben. Oneffenheden worden opgeruimd waardoor er met weinig sneeuw 
al zeer goed te skiën en boarden valt. Hierdoor is er ook minder kunstsneeuw nodig om 
heerlijk te kunnen wintersporten. 
 
4. Aprèsski 
 
La grotte du yeti is DE Après-ski bar in St. Sorlin d’Arves! Het ligt op kruipafstand van de 
appartementen en iedereen die mee gaat krijgt gratis een yeti goldcard waar mee je 40% 
korting krijgt op de meest gedronken drankjes en snacks. Elke avond is iedereen van harte 
welkom en zullen we ook een themafeest houden.  
 
5. Het appartement 
 
De appartementen van Residence Chalets des Portes des Saisons zijn verspreid over een 
aantal chalets. Deze bevinden zich op ongeveer 200 meter van de piste, waardoor je 's 
ochtends zo in je bindingen stapt en op pad kunt. Ideaal voor de fanatieke wintersporters! De 
appartementen zijn gezellig ingericht en hebben een goed uitgeruste keuken; fijn als je zelf 
een keer wilt koken. Heb je daar geen zin in, in je vakantie, dan kun je zo aanschuiven in een 
van de gezellige restaurants in het centrum. 
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Inschrijfformulier               WISPO 2022             St. Sorlin d’Arves 
(Graag alles wat voor jou van toepassing is volledig leesbaar invullen) 

 

Achternaam:         M / V_ 

Voornaam: ____________________________ 
Adres:                                
Postcode:   ___________________  Woonplaats:        
Geboortedatum:              /       /          E-mail:         
Mobiel:             
Kledingmaat:     S  M  L        XL  Extreem groot 
 
Vertrekdatum: Vrijdag 4 maart 2022 
Terugkomst:  Zondag 13 maart 2022 
 
De wintersport van 10 dagen vanaf € 455,- wordt aangeboden door s.v. NOVA in 
samenwerking met Totally snow voor alle studenten uit Delft en ieder ander persoon die zin 
heeft om mee te gaan. Alle studenten krijgen €10 korting, als je Nova lid bent nog €15.- extra.  
 
Inclusief: 
- Appartementen van 4, 6 of 8 personen  
- Busreis (NOVA – St. Sorlin d’Arves) retour in een luxe Royal class touringcar. 
- 6-daagse skipas voor het gebied Les Sybelles  
- Toeristenbelasting 
- Hygiënische controle 
- Bedlinnen 
- Calamiteitenfonds 
- Totally en NOVA reisleiding op bestemming 
- Kosten gas, water en licht 
- Bagagedepot (bij aankomst en vertrek) 
- Boekingskosten 
- ANVR & SGR zekerheden 
- Voedsel pakket + kookboek 
- yeti gold card =Halve liter bier voor maar €4.20 
- WISPO trui 
  
Exclusief: 
- Borg € 100 p.p. (niks slopen = borg retour) 

(Deze borg dient voor vertrek te zijn betaald) 

 
 
Inschrijving sluit 10 december 15:38 2021, vol=vol, dus wees er snel bij! 
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Basisarrangement St. Sorlin d’Arves     €  480,-  
 
 

  Ik ga met eigen vervoer       - € 80 €   
     

 Ik haat alles op een berg of ik kan niks op een berg,  
   dus ik wil geen lift pas               - € 100 €   
 

 Ik ben NOVA lid        -€15 €   
 

 Ik ben Student        -€10 €   
 
             
        Eindtotaal €  + 
 

 
 
 
 
Voorwaarden betalingsregeling WISPO 2022 
 
 
 
De oplettende inschrijver heeft het vast al gezien. Het inschrijf formulier is dit jaar anders 
dan anders. In plaats van dat we de penningmeester een hoop stres bezorgen en slapen 
lozen nachten omdat de incasso weer is mislukken, gooien we het dit jaar over een andere 
boeg. Zodra je dit formulier bij de commissie inlevert (digitaal of op papier) krijg je van ons 
een link waarmee je doorgestuurd wordt naar de website van Totally snow. Op deze pagina 
kan je dan overige gegevens en huur opties invullen. Verder moet je hier bij ook de eerste 
100 euro betalen van je reissom. De voorwaarden kan je lezen op de website van Totally 
snow. Mocht je vragen hebben, kom vooral naar de WISPO commissie toe via 
info@wispo.org of in de SooS.  
 

 
De ondertekende gaat akkoord met pagina’s 2 t/m 3 
Plaats:      Datum: / /2021 
 
 
Handtekening: 

  

mailto:info@wispo.org
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De allerlaatste vragenlijst 
 
Om het verblijf voor jullie zo prettig mogelijk te maken hebben wij een paar vragen 
voor jullie. Met deze vragen kunnen wij dan een duidelijker beeld van jullie krijgen. 
Uiteraard blijven de gegevens vertrouwelijk. Allereerst zullen we jullie in 4,6 of 8 
persoonskamers moeten indelen met andere WISPOgangers. Heb je voorkeur dan 
kunnen wij je dus bij elkaar in de kamer indelen. Dit is wel onder voorbehoud. Er kan 
niks gegarandeerd worden. Begin 2022 krijgt iedereen nog een mailtje en kun je je 
voorkeur nog aanpassen. Ook wordt er begin 2022 een Wispo Info Avond (WIA) 
georganiseerd, hier wordt onder andere de 1e versie kamerindeling bekendgemaakt. 
 
Voorkeurlijst:  
1)      5)       
2)      6)      
3)      7)      
4)      8)      
   
 
Doorstrepen wat niet van toepassing is. 
Ik: Ski / board / doe beide / ik zit naast Hassink in de kroeg 
Vaardigheden: beginner/ gevorderde/ expert 
Ik: rook / rook niet / maakt me niet uit 
Ik ga: om 8 uur de berg op / om 8 uur naar bed toe/Ik slaap nooit 
Tijdens de busreis: slaap ik het liefst/feest ik tot aan St. Sorlin d’Arves 
In de kroeg: drink ik vooral cola/zuipen tot we kruipen 
Om 16 uur: Heb ik nog 4 liftjes te gaan/Sta ik in de rij voor Happy Hour 
Dit is mijn:  1e/2e/3e/4e/5e/6e/7e/8e/9e/10e/38e  WISPO 
 
Medicijnen gebruik of andere (serieuze) dingen waarvan wij op de hoogte moeten 
zijn:  nee / ja (dan even hieronder invullen) 
             
             
 
Als je verder nog iets (on)zinnigs te melden hebt, en wij zijn vergeten dat te vragen,  
schrijf dat hieronder dan even op: 
             
            
             
 
Als laatste de contactgegevens van thuis hieronder noteren. Voor het geval dat er wat mocht 
gebeuren en wij het thuisfront hierover moeten informeren. 
 
          Contactpersoon 1:      telefoonnummer:     

evt.  Contactpersoon 2:      telefoonnummer:     
Mailadres thuisfront:           
 


