
Voorbeeldprogramma: 
Shortski 



Waarom 
kiezen voor 
shortski?

Een shortski trip is steeds een goed keuze wanneer u 
uw klanten, collega’s of andere relaties een beloning 
wil aanbieden waar ze nog jaren over zullen spreken. 

Een shortski duurt rond de 2-4 dagen en is een 
perfecte get-away van het dagelijkse leven! 

Voor een soortgelijke trip kan u rekenen op een 
budget tussen de 750 en 1000 euro per persoon*.

*Prijzen verschillen naargelang aantal deelnemers, periode van afreis, datum van aanvraag en gekozen activiteiten 
ter plaatsen.



De 
bestemming 
bereiken

Voor een shortski zijn er steeds verschillende 
mogelijkheden om de bestemming te bereiken: 

- Eigen vervoer: De medereizigers zorgen zelf dat ze 
op de bestemming geraken per wagen. Dit geeft 
meer ruimte in uw budget om activiteiten toe te 
voegen, maar geeft ook een langere reistijd voor uw 
deelnemers.

- Vliegtuig: Dit is een comfortabele manier van reizen 
voor een shortski, op een korte termijn staat u op de 
bestemming waarna u meteen de piste kan gaan 
verkennen. 

- Bus: Voor skireizen worden vaak bussen ingezet. Dit 
is voornamelijk voordelig bij grotere groepen. Echter 
is dit een minder comfortabele manier van reizen 
tegenover de korte duur van de reis.



Programma voorbeeld



Dag 1
05u00: Samenkomst op de luchthaven met uw 

DLIT begeleider.
07u00: Vertrek van de vlucht naar uw

bestemming.
08u30: Aankomst op uw bestemming en 

transfer naar het hotel. 
10u00: Aankomst bij uw hotel en opslag van de 

bagage. 
VM: Vrije tijd om de piste te verkennen. 
15u00: Kamers zijn beschikbaar voor check-in.
17u30: Welkomst aperitief gevolgd door diner.

Dag 2
Ochtend: Ontbijt in het hotel. 
VM: Vrij tijd om te skiën.
Lunch: Vrije lunch op de skipiste
NM: Vrije tijd om te skiën. 
Diner: Diner in het hotel. 
Avond: Mogelijkheid tot avondactivteit.



Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Ochtend: Ontbijt in het hotel. 
VM: Vrij tijd om te skiën/ teambuilding 

activiteit
Lunch: Vrije lunch op de skipiste
NM: Vrije tijd om te skiën. 
Diner: Diner in het hotel. 
Avond: Afscheidsparty 

Ochtend: Ontbijt in het hotel + check-out.
VM: Vrij tijd om de laatste keer op de 

pistes te vertoeven.
11u45: Transfer naar de luchthaven.
15u00: Vertrek van de vlucht naar huis. 
16u30: Aankomst van de vlucht en einde 

van de shortski reis.



Voorbeeld activiteiten



Snowshoe hike



Teambuilding winter games



Rodel activiteit



Ice sculpture workshop
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