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Na een heel vlotte busreis met enkele pitstops en een toffe film "Fantastic beasts and where to find 
them" starten we als eerste aan de spectaculaire klim naar Zinal. We genieten van het prachtig 
uitzicht op de vallei. Aangekomen in het dorpje is het sleuren geblazen. Grote valiezen komen, 
gelukkig via de lift, in de juiste kamers terecht op de 5de verdieping en bedden worden opgemaakt. 
De kinderen zijn positief verbaasd over het chique hotel met verzorgde, moderne kamers, elk 
voorzien van een badkamer met douche, lavabo en toilet.  

Het personeel heet ons van harte welkom en we verorberen ons meegebrachte ontbijt, aangevuld 
met speculaaskoekjes en warme chocolademelk. Voor wie niets meer over heeft, maar toch nog 
hongerig is, staan boterhammen met beleg klaar. We staan samen in voor af- en opruimen. 

Nadien worden valiezen verder geleegd en kasten gevuld. Alle kamers zijn klaar voor 8 dagen 
sneeuwklaspret. Als middagmaal is er soep, kalkoenlapje met sinaasappelsaus en wortelen, 
natuuraardappelen of rijst met groenten en als dessert een mandarijn.  

Een uurtje verplichte platte rust om het eventuele slaapgebrek wat te compenseren. Er kan wat 
gelezen worden, maar wie wil slapen, krijgt de kans. Dan worden we in de skikelder verwacht voor 
de skibedeling. Daar krijgen we eerst die vreemde skibotten aangeklemd. Die skibot wordt in onze 
ski gepast en afgesteld op ons gewicht. Morgen komt voor velen de vuurdoop, spannend!  

Tijd voor een eerste kleine verkenning van het dorp. Groot is het niet maar wel heel charmant met 
vele oude chalets en gebouwen. Er ligt heel veel sneeuw en dat maakt het extra mooi. We maken 
graag wat tijd voor wat geravot in de sneeuw. Terug aan het hotel staat er een glas fruitsap en een 
carré confituurtje voor ons klaar als vieruurtje. Dat smaakt.  

Tijd om ons wat op te frissen. De douches geuren naar verschillende aroma's shampoo en 
douchegel, maar het allerbelangrijkste is toch het frisse gevoel na die busreis en een dag Zwitsers 
zweet. Wie even moet wachten, kan dagboeken schrijven, kaartjes uitkiezen en postzegels bestellen. 
Het is alweer tijd voor de volgende maaltijd: pasta met groenten in tomatensaus of een kippenbil 
met rijst en currysaus. Ook rauwe groenten aan de saladbar voor iedereen die dat wil.  Als dessert 
mag je een chocoladepudding nemen.  

We trekken naar een klaslokaal om aan ons sneeuwklasT-shirt te beginnen. Met textielstiften wordt 
het sjabloon aangebracht.  Nadien wordt iedereen gebrieft over het verloop van 
morgenvoormiddag. 
Rond 20u30 gaan we naar de kamer om tanden te poetsen en pyjama's aan te trekken. We duiken 
moe ons bedje in, bekomen van die eerste indrukken en energie opdoen voor morgen.  
Eindelijk horizontaal in een zacht bed, dromend van een fantastisch verblijf in Zwitserland...  
Slaapwel en tot morgen!   

 

Directeur: dag sneeuwklassers, bedant voor het mooie en uitvoerig verslag. We kunnen jullie als het 
ware meevolgen bij het ontbijt, bij het uitpakken, op uitstap, bij het knutselen. Veel plezier en veel 
groeten! 

 

 

 



 

 


