
In het gezellige dorpje Zinal, helemaal achteraan in de Val d’Anniviers en omringd door een 
indrukwekkend berglandschap, ligt  het moderne Hôtel les Diablons. In de comfortabele en 
ruime kamers zal je je zeker thuis voelen.

Formule
• Intersoc-hotel: in een Intersoc-hotel word je 

verwend door gepassioneerde medewerkers, die je 
helpen in je eigen taal. Er is altijd medische verzor-
ging aanwezig en een Belgische chef-kok bereidt 
dagelijks lokale en Belgische specialiteiten.

• All-in: van 8 uur tot middernacht is er koffie, thee, 
chocolademelk, fruitsap en water. Van 11.30 uur tot 
middernacht geniet je van frisdranken, pils en wijn 
van het vat.

• Charmeservice: dagelijks aperitief, ’s avonds kan je 
heerlijk wegdromen bij live muziek en je benen nog 
eens strekken op de dansvloer

• Dagelijks Bridgetoernooi o.l.v. de Vlaamse Bridge-
liga

• Dagelijks Bridgelessen voor beginners 

Inbegrepen in de prijs
All-in verblijf inclusief busreis heen en terug en 
lunchpakket op de terugreis. Je reserveert en betaalt 
ter plaatse enkel eventuele inkomgelden voor de 
facultatieve excursies en maaltijden op verplaatsing. 
Busvervoer voor vijf halve dagexcursies inbegrepen in 
de prijs.

Datum
Van 9 tot 18 september 2019

Prijs
823 euro in all-in.
De toeslag voor een single kamer bedraagt 153 euro. 

Dit jaar twee groepen: beginners en gevorderden 

Met de aximo-pas kan je tijdens de zomer gratis ge-
bruik maken van alle bergbanen en postbussen in Val 
D’Anniviers!

Highlights

    Logeren in het moderne Hôtel Les Diablons
    Groot hotelterras
    Zwembad en wellness naast het hotel
    Genieten in de thermale bronnen 

         van Leukerbad
    Excursies naar o.a. Sion, Grimentz en 

        Zermatt

Hôtel Les Diablons

Lac De Moiry
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Mogelijke excursies 
en activiteiten

Logies
• Restaurant, bar, salon en hotelterras
• Overdekt zwembad met betalende wellness
• Eenpersoonskamers mits toeslag
• Twee-, drie- en vierpersoonskamers
• Kamers beschikken allemaal over een douche, 

wastafel, wc en een haardroger

Mogelijke excursies en activiteiten

• Sion: stad tussen de wijnvelden gedomineerd door 
de burcht Valeria en slot Tourbillon

• Zermatt: het luxe vakantieoord in het Matterdal 
met uitzicht op de iconische berg de Matterhorn

• Montreux - Vevey: wandelen over de prachtige 
promenade langs het meer van Genève

• Zoutmijnmuseum in Bex: combineer een muse-
umbezoek met een wandeling door de zoutmijn. 
Restaurant op 400 meter diepte

• Lac de Moiry: stuwdam op 8 km van het hotel 
met prachtig en zeer helder appelblauwzeegroen 
water

• Leukerbad: thermale bronnen en baden voor een 
dag vol wellness

• Grimentz: schilderachtig bloemendorpje met 
houten chalets en schuren

• Kopermijn La Lee: rondleiding door de mijn in het 
dorp van Zinal

• Saint-Leonard: grootste, bevaarbare, onder-
grondse meer van Europa

• Martigny: stadje bekend om haar gastronomie en 
tweeduizend jaar oude geschiedenis

• Distillerie van Morand: al vier generaties lang 
produceert de distillerie van Morand heerlijke 
levensdranken, likeuren en siropen. Je krijgt hier 
een rondleiding en leert tijdens het proeven de 
verschillende producten beter kennen.

• Sorebois: ga met de kabelbaan naar boven en ge-
niet van een magnifiek uitzicht over de omgeving

• Charles Kuonen-brug: wandel over de langste 
hangbrug ter wereld op 85 meter hoogte boven 
de Zwitserse Alpen. Geniet van een uitzicht op de 
bergtoppen van de Matterhorn, de Weisshorn en 
de Berner Alpen.

• Panoramische wandeling Torrent Neuf: specta-
culaire wandeling doorheen het bos en over vier 
hangbruggen. Onderweg geniet je van het uitzicht 
over de riviervallei

• 300 km aan bewegwijzerde wandelpaden voor 
zowel echte wandelaars als genieters

Meer informatie of inschrijvingen

Christophe.caulier@intersoc.be of 0475 620 495

Vergeet je lidnummer van de Vlaamse Bridgeliga niet 
te vermelden. 

Zinal

Charles Kuonen-brug Sion Grimentz


