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Nederlandstalig ski & snowboard LESSEN
Nederlandstalige Kidsclub & namiddagski KIDS

luxehotels aan de lift & pistes VERBLIJF 
busreis in Royal - First - Sleep - Dream Class VERVOER
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vertrek terug reisdagen/aantal nachten hotel skidomein prijs reis volw.skipas volw. p.

Gletsjerski

za 27/10/18 - zo 04/11/18 9d/6n Hotel Holzknecht**** Stubai € 955 INCL. 31

za 27/10/18 - zo 04/11/18 9d/6n Hotel Kindl**** Stubai € 1.099 INCL. 31

Opening

ma 17/12/18 - zo 23/12/18 7d/4n Hotel Plan de Gralba***S Sella Ronda € 649 € 212 33

Kerst

vr 21/12/18 - do 27/12/18 7d/4n Hotel Plan de Gralba***S Sella Ronda € 894 € 265 33

vr 21/12/18 - do 27/12/18 7d/4n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 900 € 265 38

vr 21/12/18 - zo 30/12/18 10d/7n Hotel Plan de Gralba***S Sella Ronda € 1.246 € 304 33

vr 21/12/18 - zo 30/12/18 10d/7n Hotel & Residence Dahu***S Adamello Ski € 976 € 222 47

vr 21/12/18 - zo 30/12/18 10d/7n Hotel Panorama*** Adamello Ski € 799 € 222 45

vr 21/12/18 - zo 30/12/18 10d/7n Active Hotel Dal Bracconiere*** Val Di Sole € 867 € 297 41

za 22/12/18 - zo 30/12/18 9d/6n Hotel Stöcklwirt*** Ski Amadé € 899 € 266 23

Nieuwjaar

vr 28/12/18 - do 03/01/19 7d/4n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 900 € 265 38

vr 28/12/18 - zo 06/01/19 10d/7n Hotel Auffacherhof**** SkiJuwel € 1.072 € 238 29

vr 28/12/18 - zo 06/01/19 10d/7n Hotel & Residence Dahu***S Adamello Ski € 1.150 € 229 47

vr 28/12/18 - zo 06/01/19 10d/7n Hotel Panorama*** Adamello Ski € 999 € 229 45

vr 28/12/18 - zo 06/01/19 10d/7n Active Hotel Dal Bracconiere*** Val Di Sole € 1.069 € 297 41

Januari 1

ma 14/01/19 - zo 20/01/19 7d/4n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 638 € 238 38

ma 14/01/19 - zo 20/01/19 7d/4n Hotel Dolomiti***S Sella Ronda € 648 € 238 39

Januari 2

ma 21/01/19 - zo 27/01/19 7d/4n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 638 € 238 38

ma 21/01/19 - zo 27/01/19 7d/4n Hotel Dolomiti***S Sella Ronda € 648 € 238 39

ma 28/01/19 - zo 03/02/19 7d/4n Hotel Alpen Village*** Livigno € 539 € 209 56

ma 28/01/19 - zo 03/02/19 7d/4n Hotel Baita Montana****S Livigno € 813 € 209 57

Lesvrije week

ma 04/02/19 - zo 10/02/19 7d/4n Hotel Alpen Village*** Livigno € 724 € 228 56

ma 04/02/19 - zo 10/02/19 7d/4n Hotel Baita Montana****S Livigno € 914 € 228 57

Februari deel 2

ma 18/02/19 - zo 24/02/19 7d/4n Hotel Christoph**** Kronplatz € 758 € 246 50

ma 18/02/19 - zo 24/02/19 7d/4n Hotel Olympia***S Kronplatz € 658 € 246 51

ma 25/02/19 - zo 03/03/19 7d/4n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 626 € 246 38

Krokus

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Plan de Gralba***S Sella Ronda € 1.583 € 304 33

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Astoria**** Sella Ronda € 1.381 € 304 37

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Engel*** Sella Ronda € 936 € 304 36

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 1.208 € 304 38

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Dolomiti***S Sella Ronda € 1.127 € 304 39

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Luna Wellness Hotel **** Val Di Sole € 1.136 € 292 43

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Active Hotel Dal Bracconiere*** Val Di Sole € 899 € 292 41

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel & Residence Dahu***S Adamello Ski € 999 € 222 47

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Panorama*** Adamello Ski € 899 € 222 45

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Auffacherhof**** SkiJuwel € 967 € 238 29

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Bergkristall**** SkiJuwel € 949 € 238 27

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Stöcklwirt*** Ski Amadé € 888 € 266 23

za 02/03/19 - zo 10/03/19 9d/6n Hotel Alpstyle Albolina***S Sella Ronda € 995 € 304 34

za 02/03/19 - zo 10/03/19 9d/6n Hotel Alpe***S Sella Ronda € 999 € 304 35

ma 04/03/19 - zo 10/03/19 7d/4n Hotel Plan de Gralba***S Sella Ronda € 1.099 € 265 33

ma 04/03/19 - zo 10/03/19 7d/4n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 813 € 265 38

ma 04/03/19 - zo 10/03/19 7d/4n Hotel Christoph**** Kronplatz € 908 € 246 50

ma 04/03/19 - zo 10/03/19 7d/4n Hotel Olympia***S Kronplatz € 803 € 246 51

Maart 1

vr 08/03/19 - do 14/03/19 7d/4n Hotel Christoph**** Kronplatz € 753 € 246 50

vr 08/03/19 - do 14/03/19 7d/4n Hotel Olympia***S Kronplatz € 658 € 246 51

Maart 2

ma 18/03/19 - zo 24/03/19 7d/4n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 638 € 238 38

ma 18/03/19 - zo 24/03/19 7d/4n Hotel Dolomiti***S Sella Ronda € 643 € 238 39

vr 22/03/19 - zo 31/03/19 10d/7n Hotel Plan de Gralba***S Sella Ronda € 949 € 273 33

ma 25/03/19 - zo 31/03/19 7d/4n Hotel Plan de Gralba***S Sella Ronda € 694 € 238 33
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vertrek terug reisdagen/aantal nachten hotel skidomein prijs reis volw.skipas volw. p.

Gletsjerski

za 27/10/18 - zo 04/11/18 9d/6n Hotel Holzknecht**** Stubai € 955 INCL. 31

za 27/10/18 - zo 04/11/18 9d/6n Hotel Kindl**** Stubai € 1.099 INCL. 31

Opening

ma 17/12/18 - zo 23/12/18 7d/4n Hotel Plan de Gralba***S Sella Ronda € 649 € 212 33

Kerst

vr 21/12/18 - do 27/12/18 7d/4n Hotel Plan de Gralba***S Sella Ronda € 894 € 265 33

vr 21/12/18 - do 27/12/18 7d/4n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 900 € 265 38

vr 21/12/18 - zo 30/12/18 10d/7n Hotel Plan de Gralba***S Sella Ronda € 1.246 € 304 33

vr 21/12/18 - zo 30/12/18 10d/7n Hotel & Residence Dahu***S Adamello Ski € 976 € 222 47

vr 21/12/18 - zo 30/12/18 10d/7n Hotel Panorama*** Adamello Ski € 799 € 222 45

vr 21/12/18 - zo 30/12/18 10d/7n Active Hotel Dal Bracconiere*** Val Di Sole € 867 € 297 41

za 22/12/18 - zo 30/12/18 9d/6n Hotel Stöcklwirt*** Ski Amadé € 899 € 266 23

Nieuwjaar

vr 28/12/18 - do 03/01/19 7d/4n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 900 € 265 38

vr 28/12/18 - zo 06/01/19 10d/7n Hotel Auffacherhof**** SkiJuwel € 1.072 € 238 29

vr 28/12/18 - zo 06/01/19 10d/7n Hotel & Residence Dahu***S Adamello Ski € 1.150 € 229 47

vr 28/12/18 - zo 06/01/19 10d/7n Hotel Panorama*** Adamello Ski € 999 € 229 45

vr 28/12/18 - zo 06/01/19 10d/7n Active Hotel Dal Bracconiere*** Val Di Sole € 1.069 € 297 41

Januari 1

ma 14/01/19 - zo 20/01/19 7d/4n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 638 € 238 38

ma 14/01/19 - zo 20/01/19 7d/4n Hotel Dolomiti***S Sella Ronda € 648 € 238 39

Januari 2

ma 21/01/19 - zo 27/01/19 7d/4n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 638 € 238 38

ma 21/01/19 - zo 27/01/19 7d/4n Hotel Dolomiti***S Sella Ronda € 648 € 238 39

ma 28/01/19 - zo 03/02/19 7d/4n Hotel Alpen Village*** Livigno € 539 € 209 56

ma 28/01/19 - zo 03/02/19 7d/4n Hotel Baita Montana****S Livigno € 813 € 209 57

Lesvrije week

ma 04/02/19 - zo 10/02/19 7d/4n Hotel Alpen Village*** Livigno € 724 € 228 56

ma 04/02/19 - zo 10/02/19 7d/4n Hotel Baita Montana****S Livigno € 914 € 228 57

Februari deel 2

ma 18/02/19 - zo 24/02/19 7d/4n Hotel Christoph**** Kronplatz € 758 € 246 50

ma 18/02/19 - zo 24/02/19 7d/4n Hotel Olympia***S Kronplatz € 658 € 246 51

ma 25/02/19 - zo 03/03/19 7d/4n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 626 € 246 38

Krokus

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Plan de Gralba***S Sella Ronda € 1.583 € 304 33

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Astoria**** Sella Ronda € 1.381 € 304 37

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Engel*** Sella Ronda € 936 € 304 36

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 1.208 € 304 38

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Dolomiti***S Sella Ronda € 1.127 € 304 39

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Luna Wellness Hotel **** Val Di Sole € 1.136 € 292 43

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Active Hotel Dal Bracconiere*** Val Di Sole € 899 € 292 41

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel & Residence Dahu***S Adamello Ski € 999 € 222 47

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Panorama*** Adamello Ski € 899 € 222 45

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Auffacherhof**** SkiJuwel € 967 € 238 29

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Bergkristall**** SkiJuwel € 949 € 238 27

vr 01/03/19 - zo 10/03/19 10d/7n Hotel Stöcklwirt*** Ski Amadé € 888 € 266 23

za 02/03/19 - zo 10/03/19 9d/6n Hotel Alpstyle Albolina***S Sella Ronda € 995 € 304 34

za 02/03/19 - zo 10/03/19 9d/6n Hotel Alpe***S Sella Ronda € 999 € 304 35

ma 04/03/19 - zo 10/03/19 7d/4n Hotel Plan de Gralba***S Sella Ronda € 1.099 € 265 33

ma 04/03/19 - zo 10/03/19 7d/4n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 813 € 265 38

ma 04/03/19 - zo 10/03/19 7d/4n Hotel Christoph**** Kronplatz € 908 € 246 50

ma 04/03/19 - zo 10/03/19 7d/4n Hotel Olympia***S Kronplatz € 803 € 246 51

Maart 1

vr 08/03/19 - do 14/03/19 7d/4n Hotel Christoph**** Kronplatz € 753 € 246 50

vr 08/03/19 - do 14/03/19 7d/4n Hotel Olympia***S Kronplatz € 658 € 246 51

Maart 2

ma 18/03/19 - zo 24/03/19 7d/4n Hotel Aurora*** Sella Ronda € 638 € 238 38

ma 18/03/19 - zo 24/03/19 7d/4n Hotel Dolomiti***S Sella Ronda € 643 € 238 39

vr 22/03/19 - zo 31/03/19 10d/7n Hotel Plan de Gralba***S Sella Ronda € 949 € 273 33

ma 25/03/19 - zo 31/03/19 7d/4n Hotel Plan de Gralba***S Sella Ronda € 694 € 238 33
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ma 25/03/19 - zo 31/03/19 7d/4n Hotel Christoph**** Kronplatz € 713 € 221 50

ma 25/03/19 - zo 31/03/19 7d/4n Hotel Olympia***S Kronplatz € 618 € 221 51

April 1

ma 01/04/19 - zo 07/04/19 7d/4n Hotel Alpen Village*** Livigno € 539 € 190 56

ma 01/04/19 - zo 07/04/19 7d/4n Hotel Baita Montana****S Livigno € 788 € 190 57

Pasen 1

vr 05/04/19 - zo 14/04/19 10d/7n Hotel Alpenhof****S Ski Amadé € 1.456 INCL. 21

vr 05/04/19 - zo 14/04/19 10d/7n Luna Wellness Hotel **** Val Di Sole € 980 INCL. 43

vr 05/04/19 - zo 14/04/19 10d/7n Active Hotel Dal Bracconiere*** Val Di Sole € 1.036 INCL. 41

vr 05/04/19 - zo 14/04/19 10d/7n Hotel & Residence Dahu***S Adamello Ski € 799 € 160 47

vr 05/04/19 - zo 14/04/19 10d/7n Hotel Panorama*** Adamello Ski € 699 € 160 45

vr 05/04/19 - zo 14/04/19 10d/7n Hotel St Michael**** Livigno € 1.123 INCL. 55

vr 05/04/19 - zo 14/04/19 10d/7n Hotel Livigno*** Livigno € 1.171 INCL. 55

vr 05/04/19 - zo 14/04/19 10d/7n Hotel Mon Chalet Nevada**** Livigno € 1.092 INCL. online

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Hotel Schneider****S Obertauern € 1.394 € 221 10

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Hotel & Zirbenspa Enzian****S Obertauern € 1.290 € 221 9

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Alpenhotel Perner**** Obertauern € 1.269 € 221 11

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Gut Berg Naturhotel****S Ski Amadé € 999 € 247 22

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Hotel Stöcklwirt*** Ski Amadé € 747 € 247 23

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Hotel Brigitte****S Silvretta € 1.299 € 256 13

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Hotel Schlosshof**** Ischgl € 1.067 € 256 14

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Hotel Mallaun**** Ischgl € 979 € 256 15

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Hotel Grieshof**** Ski Arlberg € 1.211 € 256 17

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Hotel Nassereinerhof***S Ski Arlberg € 1.058 € 256 18

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Hotel Mooserkreuz*** Ski Arlberg € 954 € 256 19

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Vital Sporthotel Kristall**** Zillertal € 895 € 256 25

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Bärenhotel***** Kronplatz € 1.149 € 246 49

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Hotel Christoph**** Kronplatz € 957 € 246 50

za 06/04/19 - zo 14/04/19 9d/6n Sertorelli Sport Hotel**** Cervinia € 999 € 299 53

ma 08/04/19 - zo 14/04/19 7d/4n Hotel Baita Montana****S Livigno € 1.079 INCL. 57

ma 08/04/19 - zo 14/04/19 7d/4n Hotel Alpen Village*** Livigno € 641 INCL. 56

Pasen 2

vr 12/04/19 - za 20/04/19 9d/6n Hotel St Michael**** Livigno € 971 INCL. 55

vr 12/04/19 - za 20/04/19 9d/6n Hotel Livigno*** Livigno € 937 INCL. 55

vr 12/04/19 - za 20/04/19 9d/6n Hotel Baita Montana****S Livigno € 1.186 INCL. 57

vr 12/04/19 - za 20/04/19 9d/6n Hotel Alpen Village*** Livigno € 999 INCL. 56

vr 12/04/19 - za 20/04/19 9d/6n Sertorelli Sport Hotel**** Cervinia € 999 € 299 53

vertrek - terug d. / n. hotel skidomein reis volw. skipas volw. p. vertrek - terug d. / n. hotel skidomein reis volw. skipas volw. p.

PROGRAMMA         2018 - 2019
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Beste wintersporter,
 
Met deze brochure zijn wij weer helemaal paraat om er een prachtig 
winterseizoen van te maken met Aktief-ski & Landscapeski. Ook onze website 
werd in een nieuw kleedje gestoken en werd er werk gemaakt van een duidelijker 
overzicht alsook een heldere beschrijving van onze verschillende formules. 
Je vindt heel eenvoudig terug met welke bustypes we rijden per reis en waar 
onze gekende clubformule aanwezig is. Vorig jaar maakten we reeds kennis 
met onze Snowclub & Miniclub, skiën vanaf die jaar en babyopvang vanaf één 
jaar op bepaalde bestemmingen. Dit jaar hebben we een speciale tiener- en 
buitenseizoensformule met dagtochten en skilessen waar onze Kidsclub niet 
meer meereist vanuit België. Dit heeft als voordeel dat we in grotere skigebieden 
zoals Sella Ronda niet steeds hoeven terug te keren naar het hotel ‘s middags en 
dat we meer volledige dagtochten kunnen uitwerken met jouw monitor of ergens 
onderweg met zijn allen kunnen middageten.
Dit jaar hebben we geen Sella Ronda tijdens de paasvakantie, maar hebben 
wij gezorgd voor een heel ruim aanbod tijdens de krokusvakantie zodat de 
fervente liefhebber van de dolomieten toch mogelijkheid heeft hier te skiën. 
Voor Pasen brachten we meer Oostenrijk in de brochure met Sankt Anton, 
Ischgl, Obertauern & Zillertal 3000 als topbestemmingen. In Italië skiën we in 
Val di Sole, Passo Tonale en Livigno met als abolute topbestemming Cervinia 
waar de pistes starten op 2050 meter. Wij kozen tijdens de paasvakantie voor 
absolute sneeuwzekerheid met bergdorpen die gelegen zijn boven 1600 meter 
en skigebieden die tot ver boven de 3000 meter reiken waar de eeuwige sneeuw 
thuis is.
Naast de vakantieperiodes hebben wij ook een ruim aantal buitenseizoensreizen 
geprogrammeerd waar je slechts voor € 1 supplement in Dream Class reist. 
Kijk snel verder en leer ook het verschil kennen tussen Royal Class en de nog 
luxueuzere First Class.
Wij staan klaar om jullie zo goed mogelijk bij te staan om de juiste keuze te 
maken van bestemming en hotel maar ook van formule en vervoerstype zodat 
jullie samen met onze teams de perfecte vakantie kunnen beleven!
 
Tot in de sneeuw, 
Adriaan, Laurent & Veerle

CLuBFORMuLe 
inbegrepen

busreis heen & terug in First of Royal Class
met ontbijt bij aankomst & avondmaal bij vertrek

verblijf in halfpension
op toplocaties veelal aan de lift  en/of op de piste

Nederlandstalige skilessen gedurende drie uur per dag
met uitzondering van de laatste skidag, bij shortski's en  reizen buiten schoolvakanties

Nederlandstalige Kidsclub
tijdens de schoolvakanties

Nederlandstalige Kinderski in de namiddag
waarna de kinderen veilig naar de Kidsclub worden gebracht

bruisende après-ski & georganiseerde animatie 
quiz - sneeuwbar - fakkeltocht - rodelen  - slalomwedstrijd - thema-avond - gezelschapsspellen  

met vrijblijvende deelname

begeleiding monitoren, BTW, drinkgeld chauffeurs & lidgeld 

verwarmde skibox in hotel en/of aan liften

& plaatselijke skibus
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praKtisch
BuSReIS
er wordt steeds gereisd in royal class of First class, tenzij anders 
vermeld bij de reis, met volgende opstapplaatsen : beernem, gent, 
temse, antwerpen, rotselaar en houthalen. We vragen alle reizigers 
om twee opstapplaatsen op te geven bij reservatie. Op deze manier 
kunnen we efficiënter de op- en afstapplaatsen indelen met als 
gevolg dat we tijd winnen. De opstapplaats dient steeds door ons 
bevestigd te worden. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden 
met uw 1ste keuze. het is niet toegestaan eigen alcoholische dranken 
te verbruiken op de bus. er worden voldoende haltes voorzien om 
een luchtje te scheppen of een sigaretje op te steken. roken in de 
bus is verboden. De eerste busstop na het verlaten van belgië wordt 
voorzien rond middernacht. Omwille van de veiligheid worden niet 
alle royal class bussen nog voorzien van beensteunen. bij aankomst 
zijn de kamers in de vroege namiddag beschikbaar. De bagage kan in 
de gemeenschappelijke bergruimte geplaatst worden. tenzij anders 
vermeld, kan het vrij skiën onmiddellijk beginnen. Op de vertrekdag 
moet de kamer ontruimd zijn om 10u. terugreis: vertrek aan het hotel 
‘s avonds. thuiskomst in de vroege ochtend in belgië. het ontbijt 
bij aankomst en avondmaal bij vertrek is steeds inbegrepen voor 
busreizigers, nooit voor reizigers met eigen wagen.
BAGAGe
Om te vermijden dat het teveel aan bagage in de bus moet worden 
gestapeld en de veiligheid en het reiscomfort in het gedrang zouden 
komen, vragen we je met aandrang je bagage te beperken. per 
persoon is één koffer van normale afmetingen en gewicht (max. 20 
kg per koffer), één stuk handbagage, één paar ski’s of snowboard 
en skischoenen toegestaan. De beperkte bagageruimte laat ons 
werkelijk geen andere keuze dan deze beperkingen door te voeren;
eIGeN-WAGeN-ReIZIGeRS
personen die met eigen wagen reizen en inschrijven op de 
groepsafreizen, dienen rekening te houden met het feit dat de 
vermelde reisduur verminderd wordt met twee nachten (= traject van 
de busreis). Wie met eigen wagen reist, krijgt een korting van € 120 
per persoon (uitgezonderd autoreizen). Deelnemers aan de lessen 
dienen de eerste lesdag tijdig aanwezig te zijn, anders is het mogelijk 
dat zij niet meer in de lessenreeks kunnen opgenomen worden.
SKI-eN SNOWBOARDLeSSeN
het lesprogramma wordt meegedeeld bij de reservatie & op de 
reisdocumenten. De 1ste lesdag (niet noodzakelijk de aankomstdag): 
briefing, oriëntatie skigebied, afstellen ski’s. skilessen starten 
gelijktijdig voor iedereen na uitreiking van de skipassen. 

Van de tweede lesdag t.e.m. de voorlaatste reisdag wordt er 
steeds les gegeven in de voormiddag gedurende drie uur. het uur 
van aanvang wordt je meegedeeld ter plaatse en op de afreisbrief. 
gedurende de afreisdag wordt er vrij geskied. Wanneer je geen 
lessen neemt, verkrijg je een korting van € 80 per persoon. 
Onze skilessen starten in principe vanaf vijf jaar. Kinderen onder 
de vijf jaar worden niet toegelaten in de lessen. Wanneer je zoon 
of dochter vier jaar oud is en je wenst toch les voor hem/haar, dan 
vragen we om hem/haar op voorhand, eventueel op kunstpiste, 
enkele lessen te laten nemen. het is de bedoeling dat je zoon 
of dochter zelfstandig in ploegbochtjes een eenvoudige piste 
kan afdalen. Onze monitoren kijken ter plaatse of de kinderen 
meekunnen in de lessen. Deze regel is niet het van toepassing 
indien er “skigewenning vanaf 3 tot 5 jaar” wordt aangeboden 
(snowclub), zie reisoverzicht. 
het is mogelijk dat wij enkele lokale skileraars (engels- of Duitstalig) 
engageren om zo gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van 
de plaatselijke skischool. Ook te kleine groepen kunnen les krijgen 
van een lokale skileraar. in noodgevallen kunnen de lessen ook 
doorgaan in de namiddag i.p.v. in de voormiddag. indien ter plaatse 
blijkt dat iemand die ingeschreven is voor onze skilessen niet op een 
goede manier kan ingedeeld worden in de bestaande skigroepen, 
behouden wij ons het recht om deze persoon uit te sluiten van de 
lessen (terugbetaling € 80). Deze personen kunnen zich ter plaatse 
inschrijven bij de lokale skischool. De eindbeslissing hiervoor ligt bij 
onze lokale reisleider. Door in te schrijven voor de lessen verklaar 
je je hiermee akkoord.
SNOWCLuB
Op sommige reizen bieden wij skigewenning aan voor kinderen vanaf 
3 tot 5 jaar (zie reisoverzicht). Deze kinderen worden opgevangen 
in het plaatselijke kinderpark door één van onze skimonitoren. 
Deze lessen duren geen 3 uur per dag. De kinderen worden na 
de les opgevangen door onze Kidsclub zodat je zelf de volledige 
voormiddag les kan volgen.
KINDeRSKI
Vanaf de tweede lesdag tot de voorlaatste reisdag van de vakantie 
is er in de namiddag kinderski/snowboard voorzien. De kinderen 
worden begeleid door twee of meer skimonitoren naargelang 
de opkomst. De kinderski start om 13.30u en om 16u worden de 
kinderen naar de Kidsclub gebracht. Om te kunnen deelnemen 
moeten de kinderen zelfstandig de lift kunnen nemen en 
ploegbochten kunnen skiën op een eenvoudige piste. 

Op de voorlaatste dag wordt er een slalom georganiseerd met 
bijhorend diploma en een medaille.
KIDSCLuB
Kinderen vanaf 3 jaar (pampervrij) zijn van harte welkom in onze 
Kidsclub. Kindjes tot 5 jaar die geen skiles volgen, verblijven in de 
voor- en namiddag in het hotel. er wordt ook aangepaste animatie 
in de sneeuw voorzien. 
Kinderen van 5 t.e.m. 12 jaar hebben skiles in de voormiddag en 
kinderski in de namiddag. indien gewenst kunnen zij tijdens de 
namiddag ook in de Kidsclub verblijven. in de voormiddag opent de 
Kidsclub zijn deuren tien minuten voor aanvang van de skilessen tot 
tien minuten na het afsluiten van de skilessen. ‘s Middags eten de 
kinderen onder begeleiding van hun ouders. in de namiddag loopt de 
Kidsclub van 13.30u tot 18u. als er op een bestemming dagtochten 
worden georganiseerd, zorgt de Kidsclub de hele dag voor de kids 
(middageten ter plaatse te betalen). De laatste dag ter plaatse is 
er geen Kidsclub. Zieke kindjes kunnen niet worden opgevangen.
MINICLuB
Op sommige reizen voorzien wij ook peuteropvang in de voormiddag 
voor kindjes van 1 tot 3 jaar. Deze gaat door tijdens de uren van de 
lessen (zie reisoverzicht). Om deel te nemen aan de Miniclub zal de 
basisprijs stijgen met één leeftijdscategorie.
SKIMATeRIAALVeRHuuR
Wij hebben een reductie voor je bedongen bij de lokale skiverhuur.
SKIPASPRIJZeN
Op onze skipasprijzen hebben wij een groepsreductie, deze is 
verrekend in de prijs van de clubformule. Ook kortingen voor 
senioren zijn mogelijk, te bekomen op aanvraag. in vele skigebieden 
in Oostenrijk en italië moet je ter plaatse een borg betalen voor de 
magneetkaarten.
VeRZeKeRINGeN
Via verzekeringsmaatschappij protections kunnen we je zowel een 
annulerings- als een bijstandsverzekering aanbieden. Voor een 
annuleringsverzekering betaal je €29 per persoon. een 2-in-1-
verzekering (annulering + bijstand) kost €39 per persoon.
VeRBLIJFSTAKSeN
De verblijfstaksen zijn niet meer inbegrepen in de prijs. De 
hoteleigenaars hebben er ons op attent gemaakt dat dit betaald 
moet worden ter plaatse door de toerist volgens de nieuwe wetgeving 
van 2014. De prijs wordt per dag en volgens hotelaccommodatie 
bepaald. De prijzen variëren tussen € 0,8 en € 3 per nacht. Meestal 
zijn kinderen onder 15 jaar gratis. Dit hangt af van regio tot regio.
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FOrMules
CLuBFORMuLe  Met neDerlanDstalige sKi- OF snOWbOarDles & KiDsclub

in onze clubformule zijn de ski- en snowboardlessen van onze eigen nederlandstalige, 
gediplomeerde monitoren inbegrepen. Dankzij hun tips glij je vlot, veilig en gecontroleerd van 
de hellingen. De ambiance in de skigroepen maakt ook de après-ski en andere clubactiviteiten 
onvergetelijk. Jouw monitorenteam brengt de hele vakantie sfeer, door samen te terrassen, 
gezellig na te kaarten in de bar, door een knotsgekke party of quiz. tijdens de legendarische 
borrelbar in de sneeuw gaan alle remmen los. Veel gedreven moni’s volgen in hun vrije tijd 
samen indoortrainingen. Onze ervaren monitoren kennen de skigebieden intussen als hun 
broekzak. Ze gidsen je langs sensationele afdalingen en nemen je mee op avontuurlijke 
dagtochten. De jeugdige monitoren krijgen als geen ander een jonge bende wintersporters 
achter zich aan. Onze nederlandstalige monitoren zijn zeker voor de kinderen een pluspunt, 
ze voelen zich meteen op hun gemak bij die vrolijke sneeuwmeester of vlokjesjuf die hen 
leert om met de skilatjes pizzapunten te maken. Op enkele reizen organiseren we tijdens het 
verblijf meerdere dagtochten voor de gepassioneerde en fervente wintersporter, die graag 
veel kilometers aflegt in de bergen.  gaan de kinderen ‘s morgens niet naar de skiles, dan 
kunnen ze in de voormiddag steeds terecht in de Kidsclub. ‘s Middags eten ze samen met hun 
ouders. in de namiddag opent de Kidsclub terug de deuren. Ze kunnen er tot 18.00u terecht 
voor spelletjes, knutselactiviteiten en soms een quiz of een echte kinderparty met muziek. 
Kinderen kunnen perfect na de kinderski aansluiten terwijl de ouders kunnen genieten van 
een relaxerende wellness of een drankje in de après-ski bar. Kinderen vanaf 3 tot en met 11 

jaar zijn welkom in onze kidsclub om te knutselen en te spelen.

CLuBFORMuLe Met Miniclub & snOWclub
Dit is onze clubformule (nederlandstalige ski- of snowboardles en kidsclub) met uitbreiding: 
kleuters van één tot drie jaar kunnen naar onze Miniclub met nederlandstalige begeleiding. 
Dit is een geanimeerde opvang tijdens het lesprogramma, de eerste lesdag van 13.30u tot 
16.30u en vanaf de tweede lesdag tot de voorlaatste reisdag in de voormiddag. Op reizen 
met een Miniclub kunnen drie- tot vijfjarigen ook al naar de skigewenning, onze snowclub. 
Daar krijgen ze voor het eerst skilatjes aangebonden en maken ze de eerste stapjes in de 
sneeuw. in samenwerking met de lokale skischool huren wij de loopband af en bieden wij 
gespecialiseerde nederlandstalige lessen voor jullie jongste spruitjes.

CLuBFORMuLe  Met neDerlanDstalige sKi- OF snOWbOarDles & DagtOchten
Deze formule is speciaal voor onze buitenseizoensvakanties. Maar, ook tijdens de vakanties 
voor kinderen die reeds volledige dagen op de latten willen staan of voor gezinnen met tieners 
die maximale skipret uit hun vakantie willen halen.  We kiezen er hiervoor om geen kidsclub 
te organiseren op de reis, zodat we ‘s middags niet hoeven terug te keren en we verder of 
vrijer in het skigebied kunnen afspreken om ‘s middags samen te eten. De monitoren staan 
hier ook een aantal dagen klaar om volledige dagen op dagtocht te trekken zodat je tot in de 
verste hoekjes kan gaan skiën en de leukste plaatsjes leert kennen van onze kenners. Deze 
formule is zeker een meerwaarde in grote skigebieden zoals sella ronda, st anton en Zillertal.
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Wens je echte winterpret met absolute sneeuwgarantie, dan is het hooggelegen Obertauern, van 1665 meter tot 2526 meter, dé bestemming voor jezelf en je gezin. Twee kabelbanen, 19 
zetelliften en zes sleepliften verbinden een netwerk van méér dan 100 kilometer pistes in een skicarrousel die je naar keuze in twee richtingen van en naar je vertrekpunt laat skiën. Onnodig 
te zeggen dat voor menig skiër een volledige dagtoer in dit gebied de uitdaging zal zijn. 
Minstens tweemaal in de week is er mogelijkheid tot verlichte nachtski. Bij volmaakt pisteplezier kan je niet anders dan langs één van de vele Oostenrijkse hutjes te passeren naast en op 
de pistes. Ook in het dorp van Obertauern is de echte Oostenrijkse après-ski elke dag weer van de partij. De brede pistes nodigen volop uit tot carven, en echte kenners vinden hun gading 
op de officiële FIS-piste van de Schaidbergbahn. Snowboarders hebben dan weer hun eigen ‘Longplaypark’ met de laatste nieuwigheden. Zowel ski- als board krijgen een 4-sterrenquotatie 
in de ADAC ski-atlas. Waar Obertauern ons verbaasde, was de kwaliteit van de hotels die allen op maximaal 50 meter van de pistes of liften liggen en onmiddellijk aangesloten op het circuit 
van de ‘Tauernrunde’. Wij vonden in elke prijsklasse goede clubhotels die overtuigd waren van ons concept.
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PASEN 1 
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 1290

12 t/m 15 € 877

6 t/m 11 € 813

3 t/m 5 € 694

0 t/m 2 € 210

6d skipas volwassene € 221

6d skipas 16 t/m 18 € 166

6d skipas 6 t/m 15 € 122

6d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 247

7d skipas 16 t/m 18 € 185

7d skipas 6 t/m 15 € 137

7d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80

toeslag 2-persoonskamer € 40 / volwassene
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****S FAMILIe gescheiDen slaapKaMers

LIGGING sKi in - sKi Out

ONTSPANNING prachtige Wellness
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De familie Veit staat garant voor kwaliteit met dit 

viersterren superior hotel. het hotel ligt in het centrum 

van Obertauern in een rustige zijstraat langs de pistes, 

ski in- ski out! De beginnerslift ligt nauwelijks op 100 

meter, de ideale ligging voor families met kinderen.

De kamers zijn werkelijk groot met mogelijkheden tot 

separate slaapkamers voor de kinderen. De oppervlakte 

van de kamers gaan van 30 m² tot meer dan 100 m² 

en zijn fantastisch uitgerust. elke kamer heeft een 

kostenloze garageplaats. ideaal voor mensen die met de 

eigen wagen komen.

een uitgebreide wellness van maar liefst 1400 m² met 

verschillende rustruimtes, sauna’s en dampbaden staan 

ter beschikking alsook een prachtig, reuzegroot zwembad 

met een prachtige blik over het berglandschap van de 

‘taurenrunde’.

eten is hier een kunst met vele lokale gerechten, slow 

food is hier de cultuur, absoluut gastronomisch genieten 

doe je in hotel & Zirbenspa enzian. een uitgebreid 

ontbijtbuffet met verse en lokale producten, verschillende 

broodsoorten, kazen en fijne vleeswaren. elke namiddag 

verkrijg je een uitgbreide Jause met huisgemaakte 

zoetigheden en verschillende snacks. ‘s avonds verkrijg 

je een viergangenkeuzemenu met mogelijkheid tot 

vegetarisch eten. Verschillende specialiteitenavonden en 

een grote keuze aan salades en antipasti staan tevens op 

het menu. Fantastisch alternatief tijdens de paasvakantie 

voor onze klanten die de laatste jaren één van onze 

tophotels kozen aan de sella ronda.
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PASEN 1 
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 1394

12 t/m 15 € 1048

6 t/m 11 € 986

3 t/m 5 € 666

0 t/m 2 € 210

6d skipas volwassene € 221

6d skipas 16 t/m 18 € 166

6d skipas 6 t/m 15 € 122

6d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 247

7d skipas 16 t/m 18 € 185

7d skipas 6 t/m 15 € 137

7d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80

toeslag junior suite € 90 / volwassene
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Zoals je merkt hebben wij opvallend meerdere hotels 

uitgekozen in Obertauern tijdens de paasweek. Wij 

denken hier een volwaardig alternatief gevonden te 

hebben met de sluiting van de sella ronda gedurende 

deze periode. 

hotel schneider is gelegen aan de rand van het centrum, 

aan de lift op de piste. De skidag start je met de 

naastgelegen 6-zetel turbolift, de gamstleitenbahn-1, die 

deel uitmaakt van de skicarrousel. ‘s avonds glijd je tot 

aan het hotel via een blauwe of rode piste. aan jou de 

keuze... 

in dit recent hotel bekwamen wij vele familiesuites en 

ruime kamers met alle denkbare luxe en comfort. net 

zoals de kamers is ook het eten in hotel schneider van 

topkwaliteit. Keuze tussen uitgebreide internationale 

of traditionele keuken. skiën kan je ook tot aan de 

après-skibar “Der turm” met zonneterras en onderaards 

verbonden met het hotel. ‘s Middags kan je hier terecht 

voor “de kleine schotel”.

een zwembad en complete wellness vervolledigen de 

infrastructuur. ga zeker ook eens kijken op de website 

van het hotel. hier krijg je een indruk van de eindeloze 

verwennerijen door een alleszeggend filmpje. tijdig 

boeken is de boodschap: de belangstelling voor dit hotel 

zal groot zijn bij onze vaste klanten die de afgelopen 

jaren te gast waren in onze viersterren hotels op de sella 

ronda.
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sKi in - sKi Out LIGGING

leuKe après-sKi ONTSPANNING

gastrOnOMische tOpper KeuKeN
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PASEN 1 
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 1269

15 t/m 17 € 1036

8 t/m 14 € 881

6 t/m 7 € 726

3 t/m 5 € 617

0 t/m 2 € 452

6d skipas volwassene € 221

6d skipas 16 t/m 18 € 166

6d skipas 6 t/m 15 € 122

6d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 247

7d skipas 16 t/m 18 € 185

7d skipas 6 t/m 15 € 137

7d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80

toeslag premium kamer € 120 / volwassene
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**** NIeuW gerenOVeerDe KaMers & Wellness

KeuKeN culinaire theMa-aVOnDen

SFeeR gastVriJheiD trOeF
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in het centrum van Obertauern, onmiddellijk aan de 

pistes, ligt dit viersterrenhotel waar je kan genieten 

van een wellness met zwembad, verschillende sauna’s 

en dampbaden, vernieuwd in 2014. Je wordt er 

vriendelijk ontvangen met de typische Osterreichische-

gemüdlichkeit.

De kamers werden twee jaar geleden volledig vernieuwd. 

Ze zijn modern en ruim ingedeeld en geven genoeg 

ruimte om met de hele familie comfortabel te kunnen 

slapen. in dit hotel bestaat de mogelijkheid om via 

connected rooms tot zes personen op een kamer te 

slapen. De kinderkortingen hierbij zijn echt goed en er zijn 

verscheidene familiekamers voorradig. 

het restaurant is ingericht in de typische Oostenrijkse 

sfeer waar je uitstekend eet. ‘s avonds kan je keuze 

maken uit een vijfgangenmenu dat echt aan ieders 

wensen voldoet. ‘s Ochtends geniet je van een uitgebreid 

ontbijt in buffetformule.

De kamers in de volledig nieuwe vleugel van het hotel zijn 

net iets duurder als de gerenoveerde kamers in de oude 

vleugel. Je zal merken dat de kinderkortingen voor dit 

hotel echt hoog liggen zodus raden wij jullie aan de totale 

familieprijs te berekenen als je goed wenst te vergelijken. 

We verwachten een grote belangstelling voor dit hotel. 

Familiekamers met gescheiden slaapkamers voor de 

kinderen beschikbaar. contacteer ons voor je prijs op 

maat.
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De Silvretta Arena met het befaamde dorp Ischgl is één van de gekendste en meest sneeuwzekere skigebieden, reikt tot ver buiten de europese grenzen. Niet enkel de hoogte tot 2872 
meter, ook het legendarische “Top-of-the-mountain” concert waarmee het skiseizoen in december opent en in mei wordt afgesloten, zorgt voor de mythische sfeer. Ongelooflijk dat Ischgl 
in 1960 nog een slapend bergdorp was. Vandaag vind je er een scala aan nieuwbouwhotels met respect voor de traditionele bouwstijl. 
een voetgangerstunnel met rolband verbindt de hotels steeds in enkele minuten met de liften. Sneeuwzekerheid troef in Ischgl met 90% van de pistes tussen 2000 en 2900 meter hoogte. 
Gevorderden kunnen langs de kanten van de Palinkopf heerlijke skiroutes maken met prachtige panoramische zichten, en de beginnende skiërs vinden een overvloed aan blauwe pistes 
aan het middenstation na de eerste cabinebanen. Ook snowboarders vinden hun gading in het grootste freestyle eldorado van de Alpen. Op de dagtocht wordt zeker ook naar het Zwitserse 
Samnaun geskied waar je tevens tax-free kan shoppen. ‘s Avonds wordt Ischgl omgedoopt tot een sfeervolle locatie met gemütliche Oostenrijkse après-ski. In de voetgangerszone, waar 
de 11 kilometer lange “eleven-piste” direct aankomt, wacht men echter niet tot ‘s avonds om de après-ski te starten.

OO
ST

eN
RIJ

K

AFSTAND VANAF BRuSSeL 887 km

HOOGTeS    1377 - 2872 m

TOTAAL AANTAL PISTeS   215 km

BLAuW    38 km

ROOD    132 km

ZWART    45 km

SLeePLIFTeN    11 

ZeTeLLIFTeN    23

KABeLBANeN    5

IS
CH

GL
.C

OM

ISCHGL



PASEN 1 
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 1299

3 t/m 17 € 857

0 t/m 2 € 210

6d skipas volwassene € 256

6d skipas 8 t/m 16 € 169

6d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 289

7d skipas 8 t/m 16 € 190

7d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80

toeslag suite € 120 / volwassene
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 hOtel
brigitte

LIGGING piste tOt VOOr hOtel

KeuKeN VerFiJnDe gastrOnOMie

FAMILIe suites Met gescheiDen slaapKaMers

hotel brigitte is een volwaardig viersterren superior hotel 

met een verbazend complete infrastructuur. het hotel 

heeft de grootste aandacht besteed aan de afwerking. 

Zowat alles wat je kan bedenken is hier aanwezig. De 

uitgebreide wellness omvat meerdere sauna’s, groot 

zwembad, beauty-farm, massagesalon en fitness. 

badmantels zijn ter beschikking. 

Verschillende restaurants bieden je telkens een ander 

culinair thema. Van 15.00u tot 17.30u is er “skijause” 

aan de bar, met koffie, thee en vers gebak. ‘s avonds 

viergangenkeuzemenu met salade- en kaasbuffet, en 

éénmaal in de week galadiner. 

De kamers, suites en appartementen staan qua inrichting 

in vergelijking met de rest van het hotel en hebben 

internetaansluiting.

We beschikken hier over vele meerpersoonskamers. 

Families moeten zeker de totaalprijs bekijken. bijzondere 

kortingen voor grotere kinderen. We denken hier een 

passend alternatief gevonden te hebben voor de sella 

ronda met eenzelfde kwaliteit als onze tophotels daar.

bekijk ook de website van het hotel, dan krijg je alvast 

een indruk.

De familie Mangold is ook nog zeer aanwezig in het 

hotel. De beide zonen zie je ofwel aan de receptie of in 

de eetzaal. Mevrouw Mangold is steeds aanwezig in haar 

bureau achter de receptie. Je voelt hier nog een familiale 

sfeer in dit luxeresort.
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PASEN 1 
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 1067

10 t/m 14 € 909

5 t/m 9 € 750

0 t/m 4 € 210

6d skipas volwassene € 256

6d skipas 8 t/m 16 € 169

6d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 289

7d skipas 8 t/m 16 € 190

7d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80
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De familie rangger zal je hartelijk begroeten in hun 

gemoedelijke viersterrenhotel schlosshof. Dit hotel is in 

alle opzichten bijzonder en een zeldzaamheid in ischgl: 

niet groot, erg knus en traditioneel.

De kamers daarentegen zijn ruim en baden in alle 

comfort: bad of douche, toilet,telefoon, radio, televisie, 

private kluis, internetaansluiting en bepaalde kamers 

een balkon. het ontbijtbuffet biedt je verschillende 

ontbijtgranen, viennoiserie, spek en eitjes met een korf 

aan broodsoorten. ‘s avonds voorziet de familie rangger 

een smaakvol driegangenkeuzemenu.

De wellness bevat verscheidene sauna’s en 

dampbaden met zwembad. Deze zijn net als de andere 

gemeenschappelijke ruimtes in het hotel gekenmerkt 

door een artistieke afwerking.

De kamers zijn in dezelfde traditionele en knusse 

stijl als de gemeenschappelijke ruimtes. Je kan er 

slapen met families tot en met vier personen. De prijs/

kwaliteitsverhouding is echt een topper voor ischgl!

De liften bevinden zich op drie minuten wandelen. Je 

wandelt door het gezellige centrum en de eerste gondel 

die je tegenkomt heet de silvrettabahn. als je deze 

neemt, kom je aan op idalp waar we steeds met de 

lessen starten. De dalafdaling komt uit voor de deur van 

het hotel, een topligging!
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PASEN 1 
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene €  979

5 t/m 12 € 399

0 t/m 4 € 210

6d skipas volwassene € 256

6d skipas 6 t/m 15 € 169

6d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 289

7d skipas 16 t/m 18 € 190

7d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80
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reeds vele jaren zijn we aanwezig met landscapeski in 

hotel Mallaun, vanaf dit jaar ook met onze clubformule 

skilessen en dagtochten bij aktief-ski. 

bij sylvia en haar zoon valt altijd wel wat te beleven en 

hier staat de tiroolse gastvrijheid nog echt voorop. het 

hotel werd de laatste jaren stevig verbouwd tot een 

volwaardig viersterren hotel met prachtig vernieuwde 

kamers met alle moderne technologieën: houtbodem 

en WiFi alsook een mooie badkamer met douche of bad, 

toilet, haardroger, spiegel en balkon. 

het ontbijtbuffet dat je geserveerd wordt is steeds 

rijkelijk en vers met verschillende soorten charcuterie, 

kazen, broodsoorten en ontbijtgranen inclusief biohoek 

en eiergerechten. Voor het avondeten verkrijg je een 

viergangenkeuzemenu met een rijkelijk saladebuffet. 

profiteer zeker ook van de namiddagsnack.

na het skiën kan je genieten van een glaasje in de 

gezellige bar of even wegduiken in de zeer complete 

wellness met verschillende sauna’s dampbaden, 

mooi zwembad en rustruimtes. hier geniet je van het 

skigebied van ischgl aan een mooie prijs met prachtige 

kinderkortingen. bereken hier zeker je totaalprijs. Onze 

bus blijft hier ter plaatse om de transfers van en naar 

de piste te doen.
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Afwisselende pistes, trendy après-ski bars, mooie hotels, gezellige bergdorpen: Ski Arlberg verenigt het volledige wintersportpalet! Je skiet er over 348 kilometer pistes waarvan 128 km 
rond de dorpen St. Anton, St. Christoph en Stuben. De overige pistes bevinden zich aan de overzijde van het Valluga-massief. Met de nieuwe verbindingslift heb je geen skibus meer nodig. 
De nieuwe Flexenbahn verbindt de skigbieden van St Anton en Lech. Dit geeft de mogelijkheid om met dezelfde skipas prachtige skitouren te maken door het dal van Zürs, Lech, Zug en 
Oberlech. We kunnen zelfs skiën tot in Warth en Schrocken. Hier doen we zeker een dagtocht! Ski  Arlberg staat gekend om zijn grote verscheidenheid aan pistes tussen de bomen en ook 
nog ver erboven, met prachtige buitenpistemogelijkheden. Door de organisatie van de wereldkampioenschappen ski in 2001 werd St. Anton klaargemaakt voor de toekomst. Liften, skipistes 
en hotels werden toen gerenoveerd. Tot op de dag van vandaag blijft het volledige skigebied bij met de laatste nieuwe technologieën door continu te vernieuwen en te willen verbeteren. 
De liftcapaciteit van het volledige skigebied werd de laatste jaren enorm verhoogd, dit om wachttijden te beperken, ook tijdens de drukste periodes. Geniet van prachtige afdalingen en 
vergezichten vanop het Valluga-massief over de prachtige toppen tussen Vorarlberg en Tirol.

OO
ST

eN
RIJ

K

AFSTAND VANAF BRuSSeL 855 km

HOOGTeS    1304 - 2811 m

TOTAAL AANTAL PISTeS   348 km

BLAuW    146 km

ROOD    147 km

ZWART    55 km

SLeePLIFTeN   34

ZeTeLLIFTeN    50

KABeLBANeN    13
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PASEN 1 
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 1211

15 t/m 17 € 1069

7 t/m 14 € 849

3 t/m 6 € 699

0 t/m 2 € 210

6d skipas volwassene € 247

6d skipas 16 t/m 19 € 215

6d skipas 8 t/m 15 € 144

6d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 278

7d skipas 16 t/m 19 € 242

7d skipas 8 t/m 15 € 163

7d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80

toeslag grotere kamer € 100 / volwassene
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SFeeR FaMiliaal gerunD hOtel

ONTSPANNING VerZOrgDe Wellness & ZWeMbaD
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reeds verschillende keren onderzochten we de 

mogelijkheden om tijdens de paasvakantie een hotel te 

vinden in het centrum van st anton. Dit jaar verkregen 

we een mooi aantal kamers bij de familie alber in hun 

hotel grieshof.

Dit viersterren hotel op twee minuten wandelen van de 

liften en het autovrije centrum. het hotel wordt familiaal 

gerund en biedt je een stevig ontbijtbuffet, ideaal om 

de skidag aan te vatten. ‘s avonds verzorgt het hotel 

zijn gasten met een viergangenkeuzemenu alsook een 

uitgebreide saladbar. Ook voor vegetariërs is er een apart 

menu. gedurende de week is er een welkomstdrank, 

galadiner en specialiteitenavond voorzien.

De wellness is voorzien van sauna, whirlpool, Finse 

sauna, infraroodcabine, rustruimte en zwembad. De 

kamers zijn ruim en helder en zijn allen voorzien van 

radio, safe, kabeltelevisie, minibar en badkamer met 

douche of bad, toilet, wastafel en spiegel.

Dit zou wel eens het alternatief kunnen worden voor 

onze skireizen naar de sella ronda. Vergeet niet dat je 

van hieruit 348 kilometers pistes hebt met een bruisend 

dorpscentrum inclusief shoppingmogelijkheden.

De perfecte mix voor een fantastische skireis. Ook het 

hele seizoen te boeken in shortki & midweek met onze 

Dream class bussen. 
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PASEN 1 
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 1058

12 t/m 15 € 853

8 t/m 11 € 765

3 t/m 7 € 689

0 t/m 2 € 210

6d skipas volwassene € 247

6d skipas 16 t/m 19 € 215

6d skipas 8 t/m 15 € 144

6d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 278

7d skipas 16 t/m 19 € 242

7d skipas 8 t/m 15 € 163

7d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80

toeslag grotere kamer € 80 / volwassene

toeslag suite € 120 / volwassene
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Door zijn hogere ligging krijg je vanuit de eetzaal een 

prachtig panorama over de pistes en het dorp van st 

anton. Op dit ogenblik verbouwt het hotel en wordt er 

begin december een volledige ondergrondse garage, een 

grotere wellness met alpenpanorama zwembad en enkele 

nieuwe kamers verwacht.

De ligging is werkelijk uniek te noemen aan de lift en piste 

alsook aan de start van het gezellige en autovrije gedeelte 

van st anton. Ook de skiverhuur is op een paar passen van 

het hotel. De nassereinerbahn brengt onmiddellijk in het 

midden van het skigebied vanwaar je naar verschillende 

kanten kan vertrekken voor een prachtige skidag. De 

laatste afdaling van de dag stopt voor het hotel.

De kamers hebben een grootte van 20 m² voor de 

standaard 2-persoonskamers tot 52 m² voor de 

grote familiekamers tot 5 personen met gescheiden 

slaapkamers met behoud van kinderkortingen. hiervoor 

wordt een kleine toeslag gevraagd (zie prijzentabel).

De dag start hier met een uitgebreid ontbijtbuffet. na 

het skiën kan je geniet van een Jausern met dagelijkse 

variaties van soepen en zoetigheden. ‘s avonds verwent 

de familie cordin je met een heerlijk keuzemenu met 

verschillende thema-avonden zoals italiaans, tirools, 

grill en Fondue. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt!
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net buiten het centrum op 800 meter van de pistes ligt 

dit driesterrenhotel. budgetairvriendelijk skiën in één van 

de grootste skigebieden van Oostenrijk. het kan nu bij ons 

tijdens de paasvakantie.

We hebben hier het volledige hotel verkregen en kunnen 

onze clubformule hier volledig tot zijn recht laten komen. 

bij corinne en Vincenzo voel je je onmiddellijk thuis. het 

hotel straalt een natuurlijke huiselijkheid uit en de bar 

nodigt uit om gezellig tot in de late uurtjes te blijven 

doorpraten. De kamers zijn allen voldoende ruim en 

beschikken over het nodige comfort met bad of douche, 

toilet, wastafel, haardroger. Ook de WiFi reikt tot in alle 

delen van het hotel. Je vindt hier ook een eenvoudige 

wellness met sauna, rustruimte en redelijk groot 

zwembad. 

het ontbijtbuffet biedt veel variatie met verschillende 

soorten kazen en hesp, broodsoorten, verse groenten 

en fruit en ook verschillende gebakjes staan hier klaar. 

het avondeten is een drie gangen keuzemenu met vooral 

Oostenrijkse en italiaanse invloeden.

Kortom, alles is hier aanwezig voor een leuke skivakantie 

met het hele gezin.

PASEN 1 
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 954

12 t/m 17 € 806

6 t/m 11 € 708

3 t/m 5 € 461

0 t/m 2 € 210

6d skipas volwassene € 247

6d skipas 16 t/m 19 € 215

6d skipas 8 t/m 15 € 144

6d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 278

7d skipas 16 t/m 19 € 242

7d skipas 8 t/m 15 € 163

7d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80
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Ski Amadé is een groep van skigebieden gelegen in het Salzburgerland, vlakbij de gelijknamige stad Salzburg. De namen van de verschillende skigebieden doen ongetwijfeld een belletje 
rinkelen: Schladming-Dachstein, Grossarltal, Gastein, Hochkönig & Salzburger Sportwelt. Met meer dan 750 kilometer pistes over de verschillende gebieden verspreid ben je hier als 
wintersporter in de zevende hemel. Wij kozen als skigebied voor volgende winter de Salzburger Sportwelt met Alpendorf als meest exclusieve bestemming.
Alpendorf bevindt zich onmiddellijk in het skigebied van de Salzburger Sportwelt en staat garant voor de perfecte mix voor een wintersportvakantie, uitzonderlijke hotels, prachtig 
geprepareerde pistes tot in het dorp en het lijkt wel of après-ski hier is uitgevonden. Het is de ideale uitvalsbasis voor een prachtige skidag. Wij doen hier zeker één of meerdere dagtochten 
tijdens je skitrip. Vroeger stond het skigebied gekend dat men regelmatig de bus moest nemen om in een ander deeltje te gaan skiën. 
Twee jaar geleden heeft men Flachau verbonden met Wagrain en met Flachauwinkl tot in Zauchensee zodat je haast niet meer de auto hoeft te nemen en je meer dan 250 kilometer 
aaneengeschakelde pistes hebt.
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AFSTAND VANAF BRuSSeL 934 km

HOOGTeS    680 - 2686 m

TOTAAL AANTAL PISTeS   790 km

BLAuW   275 km

ROOD    390 km

ZWART    95 km

SLeePLIFTeN   90

ZeTeLLIFTeN    25

KABeLBANeN    5
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PASEN 1 
VR 05/04 - Z0 14/04

10d. reis -7n. hotel

volwassene € 1456

16 t/m 17 € 1378

15 € 1339

11 t/m 14 € 1184

7 t/m 10 € 1097

6 € 1009

3 t/m 5 € 893

0 t/m 2 € 304

6d skipas volwassene INBeGRePeN

6d skipas O t/m 5 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 25

7d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

8d skipas volwassene € 50

8d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80

toeslag suite € 105 / volwassene
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LIGGING naast beginnerspiste

KeuKeN gastrOnOMische tOpper

KIDS eigen KinDerspeelruiMte
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Dit viersterren superior hotel is echt begaan met zijn 

gasten. het hotel staat bol van kleine nevenactiviteiten 

zoals dansavond, sneeuwschoenwandeling en 

ligt onmiddellijk aan de pistes naast de huiseigen 

beginnerslift. Ook staat het hotel bekend om zijn zeer 

goede keuken met zijn uitgebreide wijnkelder waarbij 

de sommelier graag de gast bijstaat de juiste wijnkeuze 

te maken bij het dagverse menu. ‘s avonds verkrijg 

je een meergangenkeuzemenu en afwisselend zijn er 

verschillende themabuffetten alsook een heus galadiner. 

na het skiën staat een uitgebreide namiddagsnack 

klaar en ook het schlemmer-ontbijt is voor echte 

levensgenieters en sporters.

De verschillende kamers zijn allemaal in een eigen 

stijl waarbij rekening wordt gehouden met het typische 

Oostenrijkse houtwerk alsook de badkamers zijn allen 

meer dan ruim met bad of douche, wastafel, toilet, 

spiegel en haardroger.

een goede WiFi-verbinding in elke kamer is door het 

hotel voorzien. Kamers met halfgescheiden of volledig 

gescheiden ruimtes behoren hier tot de mogelijkheden. 

contacteer ons voor meer info zodat we samen de ideale 

skireis kunnen plannen voor het volledige gezin.

Dit hotel staat garant in elk aspect voor een hoog 

niveau alsook de wellness met verschillende sauna’s, 

aromatisch dampbad, zonnegrot, en infraroodcabine. 

Verschillende massages en cosmeticabehandelingen zijn 

mogelijk mits betaling. tot slot is ook het zwembad een 

klein paradijs waar groot en klein samen ook waterpret 

kunnen beleven. Wij denken hier een serieuze concurrent 

te hebben gevonden voor onze tophotels aan de Kronplatz. SK
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PASEN 1 
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 999

11 t/m 15 € 840

6 t/m 10 € 774

3 t/m 5 € 469

0 t/m 2 € 210

6d skipas volwassene € 247

6d skipas 16 t/m 18 € 185

6d skipas 0 t/m 15 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 276

7d skipas 16 t/m 18 € 207

7d skipas 0 t/m 15 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80

toeslag grotere kamer € 60 / volwassene

20

naturhOtel
gutberg

**** S

Gu
T-

Be
RG

.C
OM

Dit absoluut tophotel is halfweg de piste gelegen met 

een prachtig uitzicht over het natuurschoon van het 

salzburgerland. Op 200 meter ligt de huiseigen après-

skibar alpenhof stadl waarlangs je het hotel bereikt na 

een prachtige skidag. Vanuit het hotel vertrek je over een 

besneeuwd pad naar de dalafdaling van alpendorf, bij 

voldoende sneeuw.

Ontspannende momenten beleef je in de wellness 

met zijn verschillende sauna’s, zwembad, 

rustruimtes, verschillende massagemogelijkheden en 

cosmeticabehandelingen. ‘s Ochtends geniet je van 

een uitgebreid ontbijtbuffet met biohoek, verschillende 

vruchtensappen en showcooking.

na het skiën vind je een uitgebreide Jause met 

strudelspecialiteiten, koeken en verschillende snacks. 

‘s avonds is er een verfijnd vijfgangen keuzemenu met 

een apart kindermenu voor de kleinsten. Ook de kinderen 

zijn hier thuis en kunnen na het skiën genieten van de 

prachtige Kidsclubruimte. De kamers zijn allemaal 

piekfijn uitgerust met leuke details.

De kamers & woningen met gescheiden slaapkamers zijn 

mits een supplement verkrijgbaar.

eén maal per week wordt er vanuit het hotel ook een 

uitstapje gepland naar de huiseigen boerderij. een leuke 

ervaring voor groot en klein.
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gescheiDen slaapKaMers MOgeliJK FAMILIe

halVerWege De piste LIGGING

prODucten Van huiseigen bOerDeriJ KeuKeN
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kERSt
ZA 22/12 - Z0 30/12

9d. reis - 6n. hotel

kRokuS
VR 01/03 - Z0 10/03

10d. reis - 7n. hotel

PASEN i
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 899 € 888 € 747

13 t/m 15 € 687 € 692 € 599

6 t/m 12 € 625 € 634 € 555

3 t/m 5 € 577 € 575 € 511

0 t/m 2 € 210 € 210 € 210

6d skipas volwassene € 266 € 266 € 247

6d skipas 16 t/m 18 € 199 € 199 € 185

6d skipas 6 t/m 15 € 133 € 133 INBeGRePeN

6d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 296 € 296 € 276

7d skipas 16 t/m 18 € 223 € 223 € 207

7d skipas 6 t/m 15 € 148 € 148 INBeGRePeN

7d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN

8d skipas volwassene - € 325 -

8d skipas 16 t/m 18 - € 244 -

8d skipas 6 t/m 15 - € 163 -

8d skipas 0 t/m 5 - INBeGRePeN -

korting eigen vervoer  - € 120  - € 120  - € 120

korting geen les  - € 80  - € 80  - € 80
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SFeeR OOsteriJKse geMütlichKeit

SKI DagtOchten
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Dit hotel is gelegen in het gezellige centrum van sankt 

Johann in pongau in het hart van de salzburger sportwelt. 

het hotel werd door de jaren heen steeds gerenoveerd en 

is reeds sinds 1843 gerund door de familie rosian. sinds 

2003 staan ulrike en helmut aan het hoofd.

De wellness is opgedeeld in twee delen, een ruime 

fitness en een saunagedeelte met Finse sauna en 

infraroodcabine met rustruimte. Klein maar fijn te 

noemen. De kamers zijn allen uitgerust met douche en 

toilet, veelal balkon, haardroger, flatscreen en zithoekje.

het uitgebreide ontbijtbuffet is steeds met verse 

producten. We hebben hier bewust gekozen om onze 

skireis met les en dagtochten aan te bieden zodat we 

op vanop verschillende plaatsen kunnen vertrekken: 

alpendorf, Wagrain en Kleinarl. Onze bus blijft hier ook 

ter plaatse om de transfers te doen van en naar de pistes. 

Ook après-ski kent men in de salzburger sportwelt als 

geen ander.

De reizen naar dit hotel worden aangeboden in kamer 

met ontbijt. Je kan steeds à la carte eten in het 

restaurant van het hotel of eenvoudig in het centrum 

een ander restaurantje of pizzeria uitzoeken. het ontbijt 

bij aankomst en avondmaal bij vertrek is wel inbegrepen 

voor busreizigers zoals op onze andere reizen.

ideaal voor gezinnen met tieners of kinderen die al een 

paar jaar actief zijn op de latten!
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Het skigebied  Ski Zillertal 3000 is met zijn 261 kilometer pistes niet enkel het grootste van de drie skigebieden die het Zillertal rijk is, maar ook nog eens het hoogste. We slapen hier in het 
dorpje Finkenberg, centraal gelegen in het skigebied dat je door middel van een gondelbaan onmiddellijk in het centrum brengt waar je je skidag kan aanvatten in verschillende richtingen. 
Meer dan 80% van de pistes bevinden zich boven de 1750 meter  waardoor er sneeuw kan gegarandeerd worden tot ver in april. Ook de steilste piste van Oostenrijk vind je hier. De Harakiri 
is met zijn hellingsgraad van 78% een uitdaging voor elke ervaren skiër. Het skigebied is algemeen gezien redelijk uitdagend, meer dan de helft van de pistes zijn rood en/of zwart.
De après-ski liefhebbers kunnen hier meer dan hun hartje ophalen. In elk dalstation van Hintertux tot Finkenberg wordt er na het skiën uitbundig gevierd en gaat daarna verder in de 
verschillende kroegen. Vergeet zeker ook niet om een bezoekje te brengen aan de White Lounge in Mayrhofen, een bar op de piste dat volledig opgetrokken is in sneeuw en ijs, een ervaring 
voor jong en oud. Behalve skiën en snowboarden kan je hier ook mooie wandelingen maken, arreslee rijden, rodelen, schaatsen, paragliden. We doen hier ook zeker nog een dagtocht naar 
de Hintertuxer Gletscher. Hier ben je op de hoogste top van Oostenrijk met zijn 3250 meter en in het grootste gletscherskigebied. Sneeuwzekerheid troef dus!
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AFSTAND VANAF BRuSSeL 914 km

HOOGTeS    900 - 2585 m

TOTAAL AANTAL PISTeS   143 km

BLAuW    43 km

ROOD    89 km

ZWART    11 km

SLeePLIFTeN   18

ZeTeLLIFTeN    22
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PASEN 1 
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 895

16 t/m 17 € 787

11 t/m 15 € 679

8 t/m 10 € 636

4 t/m 7 € 593

0 t/m 3 € 210

6d skipas volwassene € 256

6d skipas 15 t/m 18 € 205

6d skipas 6 t/m 14 € 115

6d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 291

7d skipas 15 t/m 18 € 211

7d skipas 6 t/m 14 € 131

7d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80

toeslag grotere kamer € 60 / volwassene
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Vital spOrthOtel
Kristall

TOPPeR buDgetVrienDeliJK luxe

FAMILIe gescheiDen slaapKaMers MOgeliJK

KIDS hier ZiJn KinDeren thuis

Dit hotel is gelegen net buiten het centrum op 150 meter 

van de Finkenberger almbahn. bij voldoende sneeuw kan 

je nog terugskiën aan het hotel. Dit familiehotel ademt 

een zalige rust uit met een prachtig panorama over het 

Zillertal. 

geniet na het skiën zeker van het zonneterras en laat 

je verwennen door de uitgebreide namiddagsnack of 

Jausern. ‘s Ochtends verkrijg je een rijkelijk ontbijtbuffet 

met verschillende verse en lokale producten. tijdens het 

avondeten wordt er een viergangenkeuzemenu geserveerd 

met ook een volledig menu voor vegetariërs. laat je hier 

ook zeker bijstaan voor de wijnkeuze door de sommelier. 

Je vindt hier werkelijk een prachtige wijnkelder. 

Met een wellness van 250 m² heeft het hotel de laatste 

jaren stevig geïnvesteerd in een Finse sauna, stoombad, 

infraroodcabine en een rustruimte. Voor elke volwassene 

verkregen we een cadeaubon van € 25 voor een massage 

of cosmeticabehandeling.

Voor de kamers zijn er verschillende mogelijkheden met 

gescheiden slaapkamers voor de kinderen tegen een 

kleine meerprijs. laat je niet tegenhouden door de hoogte 

van het hotel met zijn 850 meter. Meer dan 80 % van 

de pistes liggen hier boven de 1700 meter en ook een 

dagtocht naar de hintertuxer-gletsjer staat hier op het 

programma. 

We zijn alvast heel opgetogen over deze familievriendelijke 

budgettopper en verwachten hier veel belangstelling voor.

**** 
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een nieuwe gondelbaan vertrekt vanuit Auffach richting de top van de Schatzberg. Hier kan je genieten van het skigebied Wildschönau en verdertrekken naar Alpbachtal. enkele jaren 
geleden werden deze skigebieden met elkaar verbonden. Nu heb je 146 kilometer pistes ter beschikking waardoor je skiet in een van de tien grootste skigebieden van Tirol, met een 
piste-aanbod dat elke skiër kan behagen. De kindvriendelijkheid van deze regio blijft de grootste troef. Families roemen het skigebied omwille van zijn overzichtelijkheid, kindvriendelijke 
voorzieningen en lage skipasprijzen. Verder vind je voor de freestylers en durvers drie funparks, boardercrosses en een heuse freeriderzone. Vergeet zeker het kleinere skigebied te Niederau 
niet. De Markbachjoch en de Lanerkopf zijn twee prachtige bergen waar zelfs een FIS-piste heerlijk naar beneden kronkelt tussen de bomen.
Auffach is niet enkel voor skiërs, maar ook wandelaars hebben het hier naar hun zin met de vele schilderachtige dorpjes zoals Niederau, Oberau en Auffach. De skihellingen liggen 
overwegend op de sneeuwzekere noordhellingen wat skiplezier tot in het voorjaar garandeert. Na het skiën vind je hier nog de gezellige après-ski met het gekende Oostenrijkse Weissbier. 
Wildschönau is de ideale bestemming voor families zonder teveel drukte en weg van het mondaine.

OO
ST

eN
RIJ

K

AFSTAND VANAF BRuSSeL 860 km

HOOGTeS    640 - 2025 m

TOTAAL AANTAL PISTeS   146 km

BLAuW    32 km

ROOD    78 km

ZWART    36 km

SLeePLIFTeN   31

ZeTeLLIFTeN    8

KABeLBANeN    7
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kRokuS
VR 01/03 - Z0 10/03

10d. reis - 7n. hotel

volwassene € 949

13 t/m 16 € 932

8 t/m 12 € 854

3 t/m 7 € 725

0 t/m 2 € 599

6d skipas volwassene € 238

6d skipas 16 t/m 18 € 191

6d skipas 6 t/m 15 € 119

6d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 265

7d skipas 16 t/m 18 € 212

7d skipas 6 t/m 15 € 135

7d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

8d skipas volwassene € 289

8d skipas 16 t/m 18 € 232

8d skipas 6 t/m 15 € 145

8d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80
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 hOtel
bergKristall

TOPPeR buDgetVrienDeliJK

NIeuW VernieuWDe Wellness

ONTSPANNING grOOt ZWeMbaD

een zeer volledig viersterren hotel in Mühltal op twee 

kilometer van de liften van auffach aan een ongeziene 

prijs. Michaela & alois thaler zijn de trotse eigenaars van 

dit hotel en zijn echt fier op hun levenswerk. het hotel 

beschikt over een uitgebreide wellness met verschillende 

sauna’s, dampbad, rustruimte en mooi zwembad 

met felle kleuren. De kamers zijn allemaal recentelijk 

gerenoveerd en hebben bijna allen balkon en bieden 

plaats voor families tot vier personen.

Dagelijks rijdt er een private skibus van het hotel naar 

de liften te auffach en terug. Dit hotel is echt goed 

georganiseerd op elk vlak. Ook onze bus blijft hier ter 

plaatse om de tranfers van en naar de pistes te voorzien.

‘s avonds krijg je een meergangenkeuzemenu 

met saladebuffet en ‘s ochtends geniet je van een 

uitgebreid ontbijt. natuurlijk beschikt dit hotel over een 

Kidsclubruimte en is er ook gezorgd voor een skiruimte 

met verwarmde skilockers per kamer.

Ongelofelijke prijs voor zijn kwaliteit tijdens de 

krokusvakantie. Wees er snel bij want de plaatsen zijn 

beperkt en wij verwachten hiervoor veel interesse.

na het eten kan je steeds in de bar blijven om gezellig 

samen nog iets te drinken. let wel, elke consumptie 

dient onmiddellijk afgerekend te worden. genieten van 

een viersterren accommodatie aan betaalbare prijzen. 

**** 

HO
Te

L-
Be

RG
KR

IS
TA

LL
.IN

FO

SK
I J

uW
eL

 W
ilD

sc
hO

na
u

kin
de

rko
rti

ng
en

 op
 ba

sis
 va

n t
we

e v
olb

eta
len

de
n i

n d
ez

elf
de

 ka
me

r



NiEuWJAAR
VR 28/12 - ZO 06/01

10d. reis - 7n. hotel

kRokuS
VR 01/03 - ZO 10/03

10d. reis - 7n. hotel

volwassene € 1072 € 967

7 t/m 12 € 923 € 841

3 t/m 6 € 774 € 716

0 t/m 2 € 210 € 210

6d skipas volwassene € 238 € 238

6d skipas 16 t/m 18 € 191 € 191

6d skipas 6 t/m 15 € 119 € 119

6d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 265 € 265

7d skipas 16 t/m 18 € 212 € 212

7d skipas 6 t/m 15 € 133 € 133

7d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN INBeGRePeN

8d skipas volwassene € 289 € 289

8d skipas 16 t/m 18 € 232 € 232

8d skipas 6 t/m 15 € 145 € 145

8d skipas 0 t/m 5 INBeGRePeN INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120  - € 120

korting geen les  - € 80  - € 80
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LIGGING aan De liFt & piste

ONTSPANNING MOOie Wellness 

SFeeR OOstenriJKse gastVriJheiD
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reeds jaren proberen we met dit hotel een samenwerking 

te bekomen aan de piste en lift te auffach in het hart 

van het Wildschönauer hochtal. Vanaf deze winter 

is het zover! De familie stockmayer verwelkomt ons 

tijdens de nieuwjaarsweek en krokusvakantie in hun 

viersterrenhotel. Je vindt hier een complete wellnessoase 

met verschillende sauna’s, dampbaden en rustruimtes.

De kamers bieden plaats aan gezinnen van 2 tot en met 

5 personen. alle kamers zijn ingericht naar tiroolse stijl 

met balkon en volledig uitgeruste badkamer met vaak 

een separaat toilet

Ook onze kidsclub is hier thuis met een mooie ruimte 

zodat je 100% kan genieten van onze complete 

clubformule. ‘s Ochtends verkrijg je een uitgebreid 

ontbijtbuffet en ‘s avonds een meergangenkeuzemenu 

waarbij je de typisch tiroolse keuken leert kennen.

De familie stockmayr is een plezier om te ontmoeten. hier 

heeft men nog de echte Oostenrijkse gastvrijheid. samen 

met zijn ligging en zijn prijs verwachten wij hiervoor veel 

belangstelling, wees er snel bij!
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Begin november trekken we voor het eerst richting de bergen, naar het Oostenrijkse gletsjerparadijs Stubai. De hoogste piste, de eisjoch, gaat tot 3200 meter. Hier gaat de sneeuw nooit 
volledig van de toppen. In het verleden leidden we hier onze monitoren op tussen de verschillende internationale skischolen en racing teams. We maken hier jaarlijks een volwaardige reis 
van. Niet te missen voor de echte sneeuwfanaat om toch al zo vroeg in het seizoen de sneeuw te horen kraken. 
Voor de opleiding van ski- en snowboard-monitoren werkt Aktief-ski samen met BFSI, de Belgian Federation of Ski Instructors, en met BSFe, de Belgian Snowboard Federation education. 
Dit gletsjergebied is één van de mooiste met een grote variëteit aan pistes. De vele skiclubs uit binnen- en buitenland die hier komen trainen doen ook de kwaliteit van de infrastructuur 
verraden. eén van de beste georganiseerde liftinfrastructuur met een enorme capaciteit. Hierdoor blijven wachttijden beperkt. Naast trainingen & sneeuwsport heeft dit skigebied ook na 
het skiën heel wat te bieden, zoals après-ski. elk jaar wordt hier tijdens de reis ook een après-ski der Belgische skiclubs georganiseerd. Zeker de moeite waard. Neustift is sfeervol dorp 
met verscheidene bars waar ons clubhotel nabij gelegen is vormt de ideale uitvalsbasis voor een gezellige avond na het skiën.
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AFSTAND VANAF BRuSSeL 891 km

HOOGTeS    1750 - 3250 m

TOTAAL AANTAL PISTeS   108 km

BLAuW    46 km

ROOD    39 km

ZWART    23 km

SLeePLIFTeN   9

ZeTeLLIFTeN    7

KABeLBANeN    5
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StAGEREiS
ZA 27/10 - Z0 04/11

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 955

7d skipas volwassene INBeGRePeN

verblijf docent INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80

toeslag 1-persoonskamer € 150 / volwassene

StAGEREiS
ZA 27/10 - Z0 04/11

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 1099

7d skipas volwassene INBeGRePeN

verblijf docent INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80

toeslag 1-persoonskamer op aanvraag
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hOtel 
hOlZKnecht

het hotel holzknecht wordt tijdens de herfstvakantie 

ons cursushotel in samenwerking met onze bevriende 

touroperator VOs travel. centraal in het dorp Milders 

ligt dit familiehotel. De skibus stopt voor de deur maar 

gedurende de reizen blijft ook de eigen bus ter plaatse 

voor de tranfers van en naar de pistes.

‘s Ochtends verkrijg je een uitgebreid ontbijtbuffet met 

vers fruit, verschillende muesli’s en koeken. ‘s avonds is 

er een vier gangen keuzemenu en saladebuffet. napraten 

kan in de gezellige bar met open haard. De verschillende 

lokalen zorgen ervoor dat de cursisten ook s’ avonds vlot 

de theorielessen en videobesprekingen kunnen volgen.

**** STAGe geOrganiseerD DOOr bFsi 

PRIJS VerbliJF DOcent inbegrepen

SFeeR stagehOtel
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**** STAGe geOrganiseerD DOOr bFsi & OOstenriJKse sKileraar

KeuKeN gastrOnOMisch tOphOtel

ONTSPANNING ruiMe Wellness & ZWeMbaD

Op 1,5 kilometer van neustift of ongeveer 15 minuten 

van de grootste gletsjer van Oostenrijk ligt alpenhotel 

Kindl, een viersterrenhotel met recentelijk vernieuwde 

kamers. alles is hier aanwezig: een mooi zwembad, 

tafeltennis,wellnesscenter met Finse sauna, turks 

bad, whirlpool,solarium. tevens beschikt het hotel 

over een mooie,gemoedelijke bar en een stemmig 

klasserestaurant. ‘s Morgens kan je genieten van 

een heerlijk ontbijtbuffet.‘s avonds wordt er een 

driegangenkeuzemenu met saladebuffet aangeboden. De 

tranfers van en naar de pistes worden in groep uitgevoerd 

op de stagereis door onze autocar. 
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De Sella Ronda is immens uitgestrekt, biedt de mooiste natuur. Daarbij is het nog niet oververzadigd en betaalbaar voor zijn sublieme kwaliteit. Meer dan tien skidorpen, 433 liften en een 
totaal van 1178 kilometer afdalingen zitten vervat in de Dolomiti Superski skipas. 
Alles is hier aanwezig: buckelpistes, dagtours, steile afdalingen, gezellige hutten, een gletsjer, mondaine plaatsen, rustige bergdorpen. Het skigebied heeft een enorme aantrekkingskracht 
het hele jaar door: prachtige panorama’s, enorm uitgebreid, vaak verse sneeuw, zon en rustige pistes. Aktief-ski heeft als specialist op Sella Ronda een gevarieerd aanbod in de verschillende 
dorpen rond het Sella-massief.  
Plan de Gralba, een hoogplateau met vijf hotels die je een fenomenale start met zicht op de Grödnerjoch biedt. De liften vertrekken voor ons clubhotel. Voor de fervente skiërs is dit dé beste 
ligging op het circuit van de Sella Ronda. Fassatal met de dorpen Alba di Canazei, Pera & Pozza di Fassa bieden een prachtig landschap en is een budgetair vriendelijkere bestemming. Alta 
Badia met de bestemming La Villa is ideaal gelegen voor families. Hier ski je op het makkelijkste deel van het skigebied van de Sella Ronda.
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AFSTAND VANAF BRuSSeL 986 km

HOOGTeS    1236 - 2950 m

TOTAAL AANTAL PISTeS   1178 km

BLAuW    476 km

ROOD    600 km

ZWART    102 km

SLeePLIFTeN   246

ZeTeLLIFTeN    162

KABeLBANeN    25
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oPENiNG
MA 17/12 - Z0 23/12

7d. reis - 4n. hotel

kERSt
VR 21/12 - Z0 30/12

10d. reis - 7n. hotel

MiDWeeK
kERSt

VR 21/12 - DO 27/12

7d. reis - 4n. hotel

kRokuS
VR 01/03 - Z0  10/03

10d. reis - 7n. hotel

MiDWeeK
kRokuS

MA 04/03 - Z0 10/03

7d. reis - 4n. hotel

MAARt 2
VR 22/03 - Z0 31/03

10d. reis - 7n. hotel

MiDWeeK
MAARt 2

ZA 25/03 - ZO 31/03

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 649 € 1246 € 894 € 1583 € 1099 € 949 € 694

13 t/m 17 - € 1105 € 813 € 1375 € 949 - -

8 t/m 12 - € 1034 € 773 € 1270 € 889 - -

3 t/m 7 - € 893 € 692 € 1062 € 770 - -

0 t/m 2 - € 210 € 210 € 210 € 210 - -

5d skipas volwassene € 212 - € 265 - € 265 - € 238

5d skipas senior - - € 238 - € 199 - € 214

5d skipas 8 t/m 15 - - € 185 - € 155 - -

5d skipas 0 t/m 7 - - INBeGRePeN - INBeGRePeN - -

6d skipas volwassene - € 304 - € 304 - € 273

6d skipas 8 t/m 15 - € 213 - € 213 - -

6d skipas 0 t/m 7 - INBeGRePeN - INBeGRePeN - -

7d skipas volwassene - € 322 - € 322 - € 290

7d skipas 8 t/m 15 - € 225 - € 225 - -

7d skipas 0 t/m 7 - INBeGRePeN - INBeGRePeN - -

8d skipas volwassene - € 361 - € 361 - € 325

8d skipas 8 t/m 15 - € 252 - € 252 - -

8d skipas 0 t/m 7 - INBeGRePeN - INBeGRePeN - -

korting eigen vervoer  - € 80  - € 120  - € 80  - € 120  - € 80  - € 120  - € 80

korting geen les  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80

toeslag kamer met balkon € 40 / volwassene € 40 / volwassene € 40 / volwassene € 40 / volwassene € 40 / volwassene € 40 / volwassene € 40 / volwassene

toeslag nieuwe kamer € 80 / volwassene € 80 / volwassene € 80 / volwassene € 80 / volwassene € 80 / volwassene € 80 / volwassene € 80 / volwassene

toeslag Dream Class € 30 / persoon € 60 / persoon € 60 / persoon - - € 60 / persoon € 1 / persoon
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plan De gralba
NIeuW nieuWe KaMers in alpine lODge stYle

LIGGING sKi in - sKi Out

SFeeR eigen après-sKi iglO
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gelegen op 1804 meter hoogte aan de skipiste, aan de 

liften van de skicarrousel van de sella ronda en op twee 

kilometer van het centrum van Wolkenstein.

afgelopen zomer zijn er voor het eerst in meer dan tien 

jaar grote renovatiewerken uitgevoerd aan het oudste 

deel van het hotel. nieuwe kamers in alpine lodge stijl 

werden opgetrokken alsook een nieuw dagrestaurant en 

een nieuwe receptie/lobby. Dit alles in een mooie stijl 

met oog voor detail en strak houtlijnwerk. De prijzen 

bleven nagenoeg gelijk, enkel voor de nieuwe kamers 

wordt gewerkt met een klein supplement van € 80 per 

week per volwassene.

‘s Morgens geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet en 

‘s avonds krijg je een heerlijk driegangenkeuzemenu 

met saladebuffet opgediend. het hotel heeft eveneens 

een mooi zonneterras met zicht op de pistes waar het 

heerlijk vertoeven is. De kinderen kunnen er spelen terwijl 

je geniet van een drankje. Daarnaast is er een private 

parking aan het hotel waar de wagen veilig achtergelaten 

kan worden.

De sfeervolle iglo naast het hotel wordt gebruikt voor 

onze avondactiviteiten. het is tevens ideaal voor après-

ski en discoavonden. De wellness krijgt zijn karakter 

door een grote sauna met dampbad, het solarium, de 

whirlpool en de relaxruimte.

Dit is ons clubhotel voor meer dan tien jaar.
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kRokuS
ZA 02/03 - Z0 10/03

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 995

13 t/m 17 € 890

8 t/m 12 € 837

3 t/m 7 € 733

0 t/m 2 € 210

6d skipas volwassene € 304

6d skipas 8 t/m 15 € 213

6d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 322

7d skipas 8 t/m 15 € 225

7d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80

toeslag Comfort   € 80 / volwassene
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alpstYle hOtel 
albOlina
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hotel albolina is gelegen op 350 meter van de nieuwe 

kabelbaan in alba die canazei die je onmiddellijk naar het 

circuit van de sella ronda brengt aan col dei rossi op 

2400 meter.

De Familie Dantone staat voor italiaanse gastvrijheid 

en lekker eten. ‘s Ochtends wordt er een ontbijtbuffet 

voorzien met zelfgemaakt gebak, croissants & confituren 

voor de zoetebekken. Wie houdt van een minder zoet 

ontbijt kan kiezen uit de fijnste vleeswaren & kazen uit de 

streek van trentino. ‘s avonds krijg je een meergangen-

keuzemenu met maar liefst vier mogelijkheden. De 

keuken bestaat uit een mix van typisch ladinische en 

westerse gerechten, met daarnaast een buffet van 

verschillende salades.

De wellness is zeer uitgebreid met zwembad, twee 

whirlpools, verschillende sauna’s, aromatische douches 

en een relaxruimte. indien je met de eigen wagen komt, is 

er een overdekte garage achter het hotel. in 2015 zijn een 

aantal kamers vernieuwd en het resultaat is fantastisch 

mooi.

er wordt wekelijks, mits betaling, een wijndegustatie 

georganiseerd door sebastian, de hoteleigenaar. Zijn 

wijnkennis van de locale wijnen van Zuid-tirol is enorm. 

hij vertelt je er alles over zodat de wijn nog beter gaat 

smaken.

hotel albolina met zijn ruime & lichte kamers biedt de 

wellness van een viersterrenhotel voor de prijs van een 

driesterrenhotel.
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Op 300M Van De gOnDelliFt LIGGING

Zeer MOOie Wellness & ZWeMbaD ONTSPANNING

WiJnDegustatie DOOr hOteleigenaar SFeeR

Se
LL

A R
ON

DA
 al

ba
 Di

 ca
na

Ze
i



 stanDaarD kRokuS 
ZA 02/03 - Z0 10/03

9d. reis - 6n. hotel

FaMilY plan 2+2 kRokuS 
ZA 02/03 - Z0 10/03

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 999 € 999

12 t/m 17 € 943 € 756

8 t/m 11 € 887 € 756

5 t/m 7 € 831 € 756

2 t/m 4 € 719 € 756

0 t/m 1 € 210 € 756

6d skipas volwassene € 304 € 304

6d skipas 8 t/m 15 € 213 € 213

6d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 322 € 322

7d skipas 8 t/m 15 € 225 € 225

7d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120  - € 120

korting geen les  - € 80  - € 80
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*** PRIJS 6 nachten = 7 nachten VOOr Mensen Met eigen Wagen

ONTSPANNING uitgebreiDe Wellness & ZWeMbaD

KIDS bOWling & leuKe aparte speelruiMte

na enkele jaren afwezigheid hebben wij dit jaar hotel alpe 

terug opgenomen in ons programma. het hotel heeft het 

laatste jaar een stevige verjongingskuur gekregen door 

enkele kleine verbouwingen maar ook in de dagelijkse 

leiding. De ouders bekijken het meer van op een afstand 

en dochter greta heeft stevig de touwtjes in handen 

genomen.

Voor een driesterrenhotel heeft het verbazend veel 

faciliteiten met een heel uitgebreide wellness met 

hammam, jacuzzi, sauna, rustruimte en fitness, alsook 

een mooi zwembad. Voor de kids zijn de mogelijkheden 

bijna eindeloos in het hotel met de huiseigen 

bowlingbanen, tafeltennis, pooltafel en grote speelruimte.

De locatie van het hotel is op het einde van de Fassavallei 

waarbij de gondel je onmiddellijk naar col de rossi brengt 

op het circuit van de sella ronda of naar het skigebied 

van Fassatal. een toplocatie aan een scherpe prijs.

‘s Ochtends verkrijg je een klassiek ontbijtbuffet met 

verschillende ontbijtgranen, kazen, vleessoorten en 

brood. Fruitsappen en warme dranken staan ook voor je 

klaar. ‘s avonds wordt het avondmaal bereid onder oog van 

greta die alles superviseert alsof ze reeds jaren instaat 

voor het hotel. Je verkrijgt een driegangenkeuzemenu 

met een ruime keuze uit pasta’s en verschillende 

typische grechten, saladbar en dessert.

nu de sella ronda tijdens de paasvakantie gesloten is, 

hebben we hier een fantastisch alternatief om een leuke 

gezinsvakantie te beleven aan een correcte prijs. Voor de 

eigen wagen reizigers is er geen toeslag voor de extra 

nacht van zaterdag 02/03 op zondag 03/03, kortom 
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kRokuS
VR 01/03 - ZO 10/03

10d. reis - 7n. hotel

volwassene € 936

12 t/m 17 € 889

7 t/m 11 € 843

2 t/m 6 € 796

0 t/m 1 € 325

6d skipas volwassene € 304

6d skipas 8 t/m 15 € 213

6d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 322

7d skipas 8 t/m 15 € 225

7d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

8d skipas volwassene € 361

8d skipas 8 t/m 15 € 252

8skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80
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separate slaapKaMers Met KinDerKOrting beschiKbaar FAMILIe

buDgettOpper PRIJS

italiaanse gastVriJheiD SFeeR

gastvrijheid troef in dit gezellige driesterrenhotel bij 

cristina en andrea. Zij zorgen goed voor hun gasten alsof 

het hun eigen familie is en een vleugje italiaanse humor 

is hen niet onbekend. het hotel heeft een ruime lobby 

met gezellige bar. 

De eetzaal biedt een mooi panorama over het Fassatal, 

s’ ochtends verkrijg je hier een verzorgd ontbijtbuffet 

met verschillende muesli’s, charcuterie en zoetigheden 

met verschillende soorten brood. het avondeten is een 

meergangenkeuzemenu met saladebuffet met aandacht 

voor verse producten en de lokale keuken. De wellness 

is klein maar fijn met sauna, aromadouche en rustruimte.

De kamers zijn allen met balkon en door de jaren heen 

steeds gerenoveerd, ook de badkamers bieden voldoende 

ruimte en werden recentelijk vernieuwd. het hotel biedt 

kamers van 2 tot en met 4 personen met mogelijkheid 

in stapelbed, volwaardige separate bedden en aparte 

kamers met kinderkorting!

De kabelbaan is gelegen op 600 meter van het hotel. Deze 

kabelbaan verbindt je onmiddellijk met het skigebied op 

het circuit van de sella ronda, terugskiën kan ook tot in 

het dorp van canazei.

De skibus is inbegrepen in de prijs en brengt je op drie 

minuten tot aan de voet van de lift.

***
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kRokuS
VR 01/03 - ZO 10/03

10d. reis - 7n. hotel

volwassene € 1381

12 t/m 17 € 1208

3 t/m 11 € 1036

0 t/m 2 € 858

6d skipas volwassene € 304

6d skipas 8 t/m 15 € 213

6d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 322

7d skipas 8 t/m 15 € 225

7d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

8d skipas volwassene € 361

8d skipas 8 t/m 15 € 252

8skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120

korting geen les  - € 80
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TOPPeR Zeer VOlleDig luxehOtel

KeuKeN italiaanse gastrOnOMie

ONTSPANNING grOOt ZWeMbaD & FiJne Wellness

hOtel
astOria
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Dit volwaardige viersterren hotel is gelegen op 400 meter 

van de pistes en lift in canazei. De skibushalte is op 50 

meter van het hotel en is inbegrepen in de basisprijs, ook 

het huiseigen busje brengt je tot aan de pistes en terug. 

hotel astoria investeerde de laatste jaren enorm in de 

wellness en zwembad. het zwembad is nagelnieuw met een 

kidszwembad alsook een mooie jacuzzi. De verschillende 

sauna’s, dampbaden, whirlpool en rustruimtes zijn een 

genot voor elke wellnessliefhebber. indien gewenst 

kan je hier tegen betaling privaat wellnessen alsook 

bodytreatments en cosmeticabehandelingen behoren tot 

de mogelijkheden.

De kamers die we verkregen zijn hoofdzakelijk de 

comfort- en familyrooms. De andere kamertypes zoals 

de suites zijn op aanvraag. Deze kamers zijn allen mooi 

ingericht met prachtige materialen alsook vaak met 

houtbodem of laminaat. De badkamers zijn ruim en 

hebben afwisselend douche of bad, alsook wastafel, 

bidet, haardoger en spiegel.

‘s Ochtends kan je kiezen tussen een continentaal 

of english breakfast, huisgemaakte cakes, yoghurt, 

verschillende ontbijtgranen, vers fruit, charcuterie en 

verschillende sappen en bioproducten. gedurende de 

namiddag heb je een namiddagbuffet. Voor het avondeten 

kiest het hotel voor een meergangenkeuzemenu met 

saladbar en huisgemaakt dessertenbuffet. een mooie 

kidsclub staat hier ook tot onze beschikking voor de 

kids zodat we ook hier onze clubformule volledig kunnen 

laten doorgaan. WiFi vind je kosteloos in alle delen van 

het hotel.

living the italian way in Val di Fassa.

**** 

kin
de

rko
rti

ng
en

 op
 ba

sis
 va

n t
we

e v
olb

eta
len

de
n i

n d
ez

elf
de

 ka
me

r



MiDWeeK
kERSt

VR 21/12 - DO 27/12

5d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK
NiEuWJAAR

VR 28/12 - DO 03/01

5d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK
JANuARi 1

MA 14/01 - ZO 20/01

5d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK
JANuARi 2

MA 21/01 - ZO 27/01

5d. reis - 4n. hotel

kRokuS
VR 01/03 - ZO 10/03

10d. reis - 7n. hotel

MiDWeeK
kRokuS

MA 04/03 - ZO 10/03

5d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK
MAARt 2

VR 18/03 - WO 24/03

5d. reis - 4n. hotel

volwassene € 900 € 900 € 638 € 638 € 1208 € 813 € 638

6 t/m 11 € 836 € 836 - - € 1054 € 749 -

2 t/m 5 € 740 € 740 - - € 823 € 653 -

0 t/m 1 € 210 € 210 - - € 210 € 210 -

5d skipas volwassene € 265 € 265 € 238 € 238 - € 265 € 238

5d skipas senior € 238 € 238 € 214 € 214 - € 238 € 214

5d skipas 8 t/m 15 € 185 € 185 - - - € 185 -

5d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN - - - INBeGRePeN -

6d skipas volwassene - - - - € 304 - -

6d skipas 8 t/m 15 - - - - € 213 - -

6d skipas 0 t/m 7 - - - - INBeGRePeN - -

7d skipas volwassene - - - - € 322 - -

7d skipas 8 t/m 15 - - - - € 225 - -

7d skipas 0 t/m 7 - - - - INBeGRePeN - -

8d skipas volwassene - - - - € 361 - -

8d skipas 8 t/m 15 - - - - € 252 - -

8d skipas 0 t/m 7 - - - - INBeGRePeN - -

korting eigen vervoer  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80  - € 120  - € 80  - € 80

korting geen les  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80

toeslag Dream Class € 60 / persoon - € 1 / persoon € 1 / persoon - € 60 / persoon € 1 / persoon
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Op 150M Van De piste LIGGING

geZellige bar SFeeR

aVOnDeten Op 100M in hOtel saVOY**** KeuKeN

Dit driesterrenhotel is gelegen in het centrum van la Villa 

tussen de mooiste pieken van de Dolomieten. Je verblijft 

op 150 meter van de piste en de lift die je rechtstreeks 

naar het centrum van het skigebied alta badia brengt. 

Van hieruit ski je tot in de dorpen corvara en colfosco. 

Je kan ook eenvoudig richting arabba skiën langs de 

passo campolongo. De ideale en betaalbare uitvalsbasis 

om op de sella ronda te skiën tijdens de verschillende 

vakantieperiodes, ook ideaal voor beginners met de 

babylift en de skischool op 100 meter.

het hotel is opgetrokken in tiroolse stijl met een gezellige 

bar en leuk terras. alle kamers zijn verzorgd en ruim, vaak 

met balkon, volledig uitgeruste badkamer met haardroger 

en douche of bad.

Dit hotel wordt gerund door de familie granruaz. Deze 

familie is sedert generaties actief als hoteluitbater en 

dat voel je onmiddellijk aan hun gastvrijheid. Je krijgt hier 

dagelijks een uitgebreid ontbijtbuffet. ‘s avonds eten we 

hier niet maar trekken we naar hotel savoy****, gelegen 

op 100 meter aan de andere zijde van de hoofdweg. Dit 

hotel biedt ons een vier gangen keuzemenu. ideaal voor 

gezinnen met grote kinderen, dit nieuwe concept is écht 

een meerwaarde. Vier sterren avondeten voor de prijs van 

drie sterren.

***
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MiDWeeK
JANuARi 1

MA 14/01 - ZO 20/01

7d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK
JANuARi 2

MA 21/01 - ZO 27/01

7d. reis - 4n. hotel

kRokuS
VR 01/03 - ZO 10/03

10d. reis - 7n. hotel

MiDWeeK
MAARt 2

VR 21/12 - WO 26/12

7d. reis - 4n. hotel

volwassene € 648 € 648 € 1127 € 643

volwassene in 3de/4de bed € 582 € 582 - € 560

13 t/m 17 - - € 988 -

8 t/m 12 - - € 918 -

3 t/m 7 - - € 778 -

0 t/m 2 - - € 210 -

5d skipas volwassene € 238 € 238 - € 238

5d skipas senior € 214 € 214 - € 214

6d skipas volwassene - - € 304 -

6d skipas 8 t/m 15 - - € 213 -

6d skipas 0 t/m 7 - - INBeGRePeN -

7d skipas volwassene - - € 322 -

7d skipas 8 t/m 15 - - € 225 -

7d skipas 0 t/m 7 - - INBeGRePeN -

8d skipas volwassene - - € 361 -

8d skipas 8 t/m 15 - - € 252 -

8skipas 0 t/m 7 - - INBeGRePeN -

korting eigen vervoer  - € 80  - € 80  - € 120  - € 80

korting geen les  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80

toeslag Dream Class € 1 / persoon € 1 / persoon - € 1 / persoon

toeslag Comfort - - € 70 / persoon -
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LIGGING eigen bustransFer naar piste Op 800M

SFeeR rustieKe eetZaal Met laDinische gerechten 

ONTSPANNING cOMplete Wellness
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Dit hotel is onze nieuwste aanwinst in la Villa in alta badia 

waar we zowel onze weekreizen, shortski’s als midweeks 

aanbieden in de verschillende vakantieperiodes. Dit 

budgetvriendelijke hotel ligt op 800 meter van de pistes, 

net buiten het centrum, met de bushalte voor de deur 

en de huiseigen bus die je elke 10 min naar de pistes 

brengt. in la Villa organiseren we geen Kidsclub om meer 

de nadruk te leggen op het skiën en de mogelijkheden op 

dagtochten beter te benutten. De sella ronda met zijn 

meer dan 500 kilometer aaneengesloten pistes leent 

zich hiertoe uitstekend.

Dit middelgrote hotel biedt heerlijke gerechten uit 

de ladinische en italiaanse keuken met ‘s avonds 

een meergangenkeuzemenu. hier wordt ook rekening 

gehouden met vegatariërs en intoleranties. ‘s Ochtends 

krijg je een continentaal ontbijt met verschillende 

muesli’s, eitjes, charcuterie, verschillende broodsoorten, 

vers fruit,... De kamers zijn allen gemoedelijk met veel 

aandacht voor het traditionele houtwerk. hier heeft men 

oog voor detail. De meeste kamers hebben balkon. De 

badkamers zijn allen uitgerust met bad of douche, toilet, 

haardroger, wastafel en spiegel. Ook is er een goede 

WiFi-verbinding in alle kamers en de gemeenschappelijke 

ruimtes van het hotel. tijdens de shortski’s hebben we 

ook de mogelijkheden in de dependance chalet nives.

De wellness is redelijk groot en nodigt uit om na een lange 

skidag hier tot rust te komen. er is een sauna, rustruimte, 

whirlpool, stoombad, Kneipp-bekken, infraroodcabine en 

buitenwhirlpool met magisch zicht over de Dolomieten.

Wij zijn overtuigd dat dit hotel een fantastische prijs- 

kwaliteitsverhouding heeft. Se
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*** 
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Deze streek staat garant voor een sneeuwrijke en betaalbare wintersportvakantie. Ook de zon is hier vaak aanwezig zoals de naam zelf zegt. In deze streek vind je ook nog twee prachtige 
natuurparken: Stilfersjoch en Brento. Tussen deze parken ligt het eigenlijke skigebied, opgedeeld in drie delen. Het mooie en mondaine Madonna di Campiglio met Pinzolo als goedkoper 
alternatief, Folgarida en Mezzana Marilleva met als alternatief Dimaro en Passo Tonale.
Folgarida, ons clubdorp is centraal gelegen, met één kabelbaan sta je in het centrum van het skigebied. Door de weinige hotels hier in de buurt zijn de wachttijden ook in het hoogseizoen 
beperkt. een goed netwerk van liften garandeert een vertrek met weinig wachttijden voor een prachtige skidag. Je skiet over brede en zonnige pistes, vaak tussen de bomen waar je nog echt 
het gevoel hebt in de natuur te zijn. Hier komt de expert skiën met uitdagende zwarte pistes en enkele skiroutes aan zijn trekken. Overal vind je hutten op de pistes. Als je erlangs skiet ruik 
je de heerlijke aroma’s van de Italiaanse keuken of word je aangetrokken door de leuke muziek. De après-ski is hier reeds lange tijd goed ingeburgerd. Hier vind je een groot en gevarieerd 
skigebied met goede hotels aan degelijke prijzen. een beetje verder rijden maar zeker de moeite waard.

ITA
LIë

AFSTAND VANAF BRuSSeL 1050 km

HOOGTeS    900 - 3016 m

TOTAAL AANTAL PISTeS   316 km

BLAuW    111 km

ROOD    171 km

ZWART    34 km

SLeePLIFTeN   18

ZeTeLLIFTeN    45

KABeLBANeN    14
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kERSt
VR 21/12 - ZO 30/01

10d. reis - 7n. hotel

NiEuWJAAR
VR 28/12 - ZO 06/01

10d. reis - 7n. hotel

kRokuS
VR 01/03 - ZO 10/03

10d. reis - 7n. hotel

PASEN 1
VR 05/04 - ZO 14/04

10d. reis - 7n. hotel

volwassene € 867 € 1069 € 899 € 1036

11 t/m 14 € 727 € 875 € 756 € 840

7 t/m 10 € 680 € 811 € 705 € 801

3 t/m 6 € 400 € 422 € 403 € 385

0 t/m 2 € 210 € 210 € 210 € 210

6d skipas volwassene € 297 € 297 € 292 INBeGRePeN

6d skipas 8 t/m 15 € 208 € 208 € 204 INBeGRePeN

6d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 318 € 318 € 312 € 25

7d skipas 8 t/m 15 € 223 € 223 € 218 € 25

7d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN

8d skipas volwassene € 353 € 353 € 347 € 50

8d skipas 8 t/m 15 € 247 € 247 € 243 € 50

8skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120  - € 120  - € 120  - € 120

korting geen les  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80
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actiVe hOtel garni
Dal braccOniere

LIGGING sKi in - sKi Out

SFeeR huiseigen après-sKi bar

PRIJS buDgettOpper

De ligging, de kamers, de prijs, de bar en het zonneterras, 

veel meer hadden we niet nodig om overtuigd te zijn. een 

lieve lach van de eigenares en haar man in de keuken 

deden de rest. Op het einde van de straat halverwege 

de piste ligt dit active hotel garni dal bracconiere. Je 

begint dus letterlijk de dag op de ski’s. hier doen we geen 

kidsclub omdat je reeds moet kunnen skiën alvorens hier 

te kunnen komen.

De kamers zijn allen met houtbodem en hebben allen 

balkon. Verder straalt er prachtig licht binnen door de 

grote ramen en bieden de kamers voldoende ruimte. het 

hotel heeft alle types kamers, de supplementen vind je in 

de prijzentabel. Verder heb je ook ruime badkamers met 

douche of bad, toilet, spiegel, wastafel en haardroger.

in de ontbijtruimte vind je ‘s morgens een uitgebreid 

italiaans buffet met lokale specialiteiten en ruime keuze 

voor een sportief ontbijt om de dag aan te vatten op de 

ski’s. het avondeten wordt je klaargemaakt door chef 

luca, de eigenaar van het hotel, in de vorm van een 

meergangenkeuzemenu met vele producten uit de vallei 

alsook oog voor vegetariërs en intoleranties. Je hebt hier 

ook een middagrestaurant met een mooi terras aan de 

pistes, ook ideaal voor een après-ski.

De skilockers zijn per kamer opgedeeld en verwarmd. 

een echt skihotel erbij in ons programma tijdens alle 

vakantieperiodes, wij zijn alvast zeer opgetogen!

***
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kRokuS
VR 01/03 - ZO 10/03

10d. reis - 7n. hotel

PASEN 1
VR 05/04 - ZO 14/04

10d. reis - 7n. hotel

volwassene € 1136 € 980

13 t/m 17 € 910 € 829

8 t/m 12 € 813 € 764

3 t/m 7 € 813 € 654

0 t/m 2 € 210 € 210

6d skipas volwassene € 292 INBeGRePeN

6d skipas 8 t/m 15 € 204 INBeGRePeN

6d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 312 € 25

7d skipas 8 t/m 15 € 218 € 25

7d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN

8d skipas volwassene € 347 € 50

8d skipas 8 t/m 15 € 243 € 50

8d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120  - € 120

korting geen les  - € 80  - € 80

toeslag superior € 100 / volwassene € 100 / volwassene

toeslag suite € 210 / volwassene € 210 / volwassene

TOPPeR prachtige priJs/KWaliteitsVerhOuDing

SFeeR panOraMisch restaurant 

ONTSPANNING tWee ZWeMbaDen & Wellness
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Dit hotel wordt familiaal gerund door isabella, die het 

hotel erfde van haar vader. Zij legde haar persoonlijke 

toets in dit hotel door er een wellnesshotel van te maken. 

De wellness werd zo’n vijf jaar geleden volledig 

gerenoveerd met twee zwembaden, bubbelbad, 

verschillende sauna’s, stoombaden, massagecentrum 

en de speciale Kokun Oasis waar je tegen betaling 

verschillende exclusieve fruitsoorten en fruitsappen kan 

verkrijgen. De wellness heeft een apart karakter in de 

geslaagde mozaiekstijl.

als wellnesshotel is de familie renzi aan zijn status 

verplicht om ook op culinair vlak net dat ietsje meer aan 

te bieden. We eten op de hoogste verdieping met een 

panoramisch zicht over Folgarida en de italiaanse bergen 

van de Val di sole. 

De verschillende gerechten worden steeds prachtig 

opgediend en ook de smaken laten niets te wensen 

over. De overige infrastructuur van het hotel is degelijk 

te noemen. een groot deel van de kamers is pas 

gerenoveerd, maar ook de oudere kamers hebben een 

degelijke kwaliteit en zijn voorzien van alle faciliteiten. 

suites met gescheiden slaapkamers horen hier tot de 

mogelijkheden, zie prijzentabel.

Op 200 meter van het hotel vind je de kabinebaan die 

je onmiddellijk brengt tot op de kruising richting het 

mondaine Madonna di campiglio en het skigebied van 

Folgarida en Marilleva-Mezzana.

Wij hebben hier zowel voor de krokus- als paasvakantie 

het volledige hotel aan een absolute topprijs met mooie 

kinderkortingen. Dit is uitzonderlijk te noemen voor deze 

klasse van hotel.
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Adamello Ski ligt boven op de pas tussen Val di Sole (Trentino) en Valle Camonica (Lombardije). Het bestaat uit drie met elkaar verbonden dorpen waarvan Passo Tonale, genoemd naar 
de gelijknamige pas, het bekendste is. Deze streek staat garant voor een sneeuwrijke en betaalbare wintersportvakantie. Je skiet hier over brede en zonnige pistes te midden van een 
overweldigend landschap. Door de grote hoogte is de sneeuwkwaliteit meestal zeer goed. De opbouw van het skigebied is ruim en groots en een goed netwerk van liften garandeert een 
vertrek met weinig wachttijden op de vele kilometers pistes. Passo Tonale is een van de meest sneeuwzekere plaatsen van Italië. Zonaanbidders gaan skiën aan de noordzijde. Meer 
gevorderde skiërs trekken met de kabelbaan naar de Monte Paradiso en naar de Presenagletsjer tot 3000 meter hoogte. Hier komt de expert skiën met twee uitdagende zwarte pistes en 
enkele skiroutes. Overal vind je hutten op de pistes. Als je erlangs skiet ruik je de heerlijke aroma’s van de Italiaanse keuken of word je aangetrokken door de leuke muziek. Ook de après-
ski is hier reeds lange tijd goed ingeburgerd. Hier vind je een groot en gevarieerd skigebied met goede hotels aan degelijke prijzen. Vanwege het langgerekte dorp ben je praktisch altijd op 
wandelafstand van één van de vele liften die vanuit het dorp vertrekken. een beetje verder rijden maar zeker de moeite waard.

ITA
LIë

AFSTAND VANAF BRuSSeL 972 km

HOOGTeS    1884 - 2500 m

TOTAAL AANTAL PISTeS   100 km

BLAuW    20 km

ROOD    64 km

ZWART    16 km

SLeePLIFTeN   8

ZeTeLLIFTeN   19

KABeLBANeN    3
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kERSt
VR 21/12 - ZO 30/01

10d. reis - 7n. hotel

NiEuWJAAR
VR 28/12 - ZO 06/01

10d. reis - 7n. hotel

kRokuS
VR 01/03 - ZO 10/03

10d. reis - 7n. hotel

PASEN 1
VR 05/04 - ZO 14/04

10d. reis - 7n. hotel

volwassene € 799 € 999 € 899 € 699

14 t/m 17 € 717 € 884 € 802 € 661

2 t/m 13 € 598 € 711 € 656 € 551

1 € 400 € 424 € 412 € 366

6d skipas volwassene € 222 € 229 € 222 € 160

6d skipas 8 t/m 15 € 157 € 162 € 157 € 111

6d skipas 1 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN

7d skipas volwassene €  242 € 249 € 242 € 171

7d skipas 8 t/m 15 € 171 € 176 € 171 € 118

7d skipas 1 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN

8d skipas volwassene € 266 € 274 € 266 € 182

8d skipas 8 t/m 15 € 183 € 188 € 183 € 127

8skipas 1 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120  - € 120  - € 120  - € 120

korting geen les  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80
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PRIJS buDgettOpper

LIGGING VlaKbiJ liFt & pistes

SFeeR italiaanse gastVriJheiD

Mario & giorgio zijn altijd in de weer om hun hotel te 

verbeteren en de gasten te voorzien van een aangenaam 

verblijf. We hebben dit hotel gekozen omwille van zijn 

ligging en prijs/kwaliteitsverhouding. Op minder dan 100 

meter sta je met de ski’s op de piste en vertrek je voor 

een aangename skidag.

Verder staat het hotel bekend om zijn ruime kamers 

met volwaardige bedden en zijn goede kinderkortingen. 

Dit gecombineerd met een eerlijke & lekkere italiaanse 

keuken en een gezellige bar zorgt voor een leuke cocktail 

voor de ideale skivakantie.

Dit hotel is ideaal voor een budgetvriendelijke vakantie 

met de kids vanwege onze snowclub, skigewenning 

voor kinderen vanaf 3 jaar, die we op deze bestemming 

organiseren. 

Om te genieten van onze Kidsclub en Miniclub kunnen de 

kinderen terecht in het nabijgelegen clubhotel Dahu. een 

wellness vind je niet in het hotel maar, je mag gratis naar 

het grandhotel Miramonti. hier kan je genieten van een 

zeer volledige wellness en zwembad.

hier heeft men mogelijkheden voor families tot en met 

vijf personen.

Dit is onze budgettopper voor alle vakantieperiodes en we 

zijn ervan overtuigd dat we hier echt een leuke toevoeging 

hebben binnen ons wintersportaanbod.
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FAMILIe gescheiDen KinDerslaapKaMers MOgeliJK

ONTSPANNING FiJn ZWeMbaD & Wellness

KIDS eigen KliMMuur & KinDerspeelruiMte
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kERSt
VR 21/12 - ZO 30/01

10d. reis - 7n. hotel

NiEuWJAAR
VR 28/12 - ZO 06/01

10d. reis - 7n. hotel

kRokuS
VR 01/03 - ZO 10/03

10d. reis - 7n. hotel

PASEN 1
VR 05/04 - ZO 14/04

10d. reis - 7n. hotel

volwassene € 976 € 1150 € 999 € 799

13 t/m 16 € 873 € 1017 € 893 € 758

9 t/m 12 € 822 € 950 € 840 € 718

4 t/m 8 € 719 € 816 € 733 € 638

1 t/m 3 € 462 € 482 € 466 € 437

6d skipas volwassene € 222 € 229 € 222 € 160

6d skipas 8 t/m 15 € 157 € 162 € 157 € 111

6d skipas 1 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN

7d skipas volwassene €  242 € 249 € 242 € 171

7d skipas 8 t/m 15 € 171 € 176 € 171 € 118

7d skipas 1 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN

8d skipas volwassene € 266 € 274 € 266 € 182

8d skipas 8 t/m 15 € 183 € 188 € 183 € 127

8d skipas 1 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120  - € 120  - € 120  - € 120

korting geen les  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80

toeslag Panoramic Room € 50 / volwassene € 50 / volwassene € 50 / volwassene € 50 / volwassene

toeslag Family Room € 95 / volwassene € 95 / volwassene € 95 / volwassene € 95 / volwasseneAD
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Ons clubhotel is gelegen op een hoogte van 1884 meter 

middenin het adamellogebergte op 150 meter van 

de liften & piste. Deze ideale ligging én de verbazend 

complete infrastructuur van het hotel zorgen ervoor dat 

wij onze Miniclub, snowclub en uitgebreide clubformule 

hier ten volle kunnen uitvoeren.

het hotel beschikt over vele kamers met gescheiden 

slaapkamers voor de kids. Deze zijn beschikbaar mits een 

supplement. Daarnaast biedt het hotel een vernieuwde & 

uitgebreide wellness met zwembadgedeelte voor de kids 

en een gescheiden deel voor de volwassenen.

elk lid van de familie Del pero is aanwezig in het hotel en 

heeft zijn eigen taak. soms vind je vader en zoon ook op 

de pistes, zij geven ook nog skiles.

alles is opgebouwd met veel aandacht en afgewerkt 

met prachtig houtwerk wat een rustige sfeer creëert. De 

eetzaal is een pareltje waar je dagelijks geniet van een 

uitgebreid ontbijtbuffet en een meergangenkeuzemenu 

van hoogstaande kwaliteit. en ook de uitgebreide & 

betaalbare wijnkelder is een groot pluspunt.

aarzel niet ons te contacteren voor het juiste kamertype 

zodat we samen streven naar de perfect skireis voor jouw 

gezin. 

Wij verwachten hier weer veel belangstelling voor dus 

wees er snel bij.
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Dagelijks worden de meer dan 100 kilometer aan elkaar geschakelde pistes perfect geprepareerd door de pistenbully’s en het behulp van de vele sneeuwkanonnen die Kronplatz rijk is. De 
liftinfrastructuur is bij de meest moderne die je kan vinden in europa. Op de beginnerspistes vind je nog een aantal slepertjes en rolbanden. Wanneer je de grotere pistes opzoekt, vind je 
enkel turbozetelliften en cabinebanen met een enorme capaciteit om de wachttijden te beperken tot een absoluut minimum.
Het skigebied heeft alle mogelijke variëteiten met lange blauwe en rode pistes voor iedereen. Voor de meer ervaren skiërs zijn er twee zwarte parallelpistes. Deze leiden tot in Reischach 
zodat je je volledig kan uitleven. Olang is een typisch Tirools bergdorp en ligt wat lager dan onze clubhotels. De mooie huizen, kapelletjes, de prachtige natuur, winkels en après-ski zorgen 
ervoor dat je je nooit verveelt. Wij kiezen voor dit bergdorp aan de Kronplatz voor de luxueuzere hotels aan gunstige prijzen en aantrekkelijke kinderkortingen. Daarbovenop heb je geen 
wachttijden aan de lift in de paasvakantie. Onze favoriete après-skibar Gassl ligt onderaan de lift nabij onze clubhotels. Het is niet enkel een fijn restaurant en lekkere pizzeria. ‘s Avonds 
komt de bar in de spotlights en is er een kans op dans voor elke leeftijd.
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AFSTAND VANAF BRuSSeL 980 km

HOOGTeS    834 - 2275 m

TOTAAL AANTAL PISTeS   116 km

BLAuW    55 km

ROOD    32 km

ZWART    29 km

SLeePLIFTeN   5

ZeTeLLIFTeN    5

KABeLBANeN    21
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stanDaarD PASEN 1 
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

 suites PASEN 1 
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 1149 € 1385

8 t/m 16 € 830 € 932

3 t/m 7 € 623 € 660

1 t/m 2 € 485 € 485

6d skipas volwassene € 246 € 246

6d skipas 8 t/m 15 € 172 € 172

6d skipas 1 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 261 € 261

7d skipas 8 t/m 15 € 183 € 183

7d skipas 1 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120  - € 120

korting geen les  - € 80  - € 80

toeslag luxesuite - op aanvraag
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***** ONTSPANNING Fantastische Wellness

LIGGING heliKOpterVluchten MOgeliJK

KeuKeN gastrOnOMische VerWenneriJ
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Mooi gelegen, halverwege de piste, op 200 meter, en het 

dalstation van Olang. Door de dubbele lift in Olang zijn 

er geen wachttijden meer bij het vertrek. bij voldoende 

sneeuw kan je rechtstreeks via de tuin van het hotel naar 

de skipiste.

het halfronde restaurant, in typische tiroolse stijl, 

biedt een panoramisch dalzicht. hier geniet je van een 

uitgebreid ontbijtbuffet met biohoek. het avonddiner 

is een uitgebreid keuzemenu tot negen gangen met 

saladebuffet. eenmaal per week legt het hotel je in de 

watten met een galadiner. ‘s namiddags geniet je van 

een gratis vieruurtje, Jausern, met soep en huisgemaakt 

gebak.

Zowel het binnen- als buitenzwembad zijn bijzonder mooi 

en de whirlpool in openlucht is zowaar nog heerlijker. 

in het hotel zijn er ook tafeltennis, lift, grote receptie, 

mooie bar, kinderspeelruimte, sauna, solarium, turks 

stoombad, relaxruimte en verwarmde skiberging. Onze 

Kidsclub is hier met zijn eigen mascotte meer dan 

welkom. 

Ook de hoteleigenaar eugen, is steeds aanwezig met 

onze huiseigen après-ski, huttentocht en de overgekende 

tiroleravond. 

We kunnen dit hotel ten zeerste aanbevelen voor 

families die een totaalpakket wensen met alle 

ontspanningsmogelijkheden.
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MiDWeeK 
FEBRuARi 2

MA 18/02 - ZO 24/02

7d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK 
kRokuS

MA 04/03 - ZO 10/03

7d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK 
MAARt 1

VR 08/03 - DO 14/03

7d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK 
MAARt 2

MA 25/03 - ZO 31/03

7d. reis - 4n. hotel

PASEN 1
ZA 06/04 - ZO 14/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 758 € 908 € 753 € 713 € 957

12 t/m 17 - € 858 - - € 911

6 t/m 11 - € 758 - - € 818

3 t/m 5 - € 658 - - € 726

1 t/m 2 - € 496 - - € 342

0 t/m 1 - € 496 - - -

5d skipas volwassene € 246 € 246 € 246 € 221 -

5d skipas senior € 221 € 221 € 221 € 199 -

5d skipas 8 t/m 15 - € 172 - - -

5d skipas 0 t/m 7 - INBeGRePeN - - -

6d skipas volwassene - - - - € 246

6d skipas 8 t/m 15 - - - - € 172

6d skipas 1 t/m 7 - - - - INBeGRePeN

7d skipas volwassene - - - - € 261

7d skipas 8 t/m 15 - - - - € 183

7d skipas 1 t/m 7 - - - - INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80  - € 120

korting geen les  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80

toeslag Dream Class € 1 / persoon € 60 / persoon € 1 / persoon € 1 / persoon -

prijzen Hotelinno zie online zie online zie online zie online zie online
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De gondellift en piste van Olang komen tot op ongeveer 

100 meter van het hotel. Je hoeft enkel de straat over te 

steken en de parking van de lift te kruisen.

De wellness is ontzettend uitgebreid met mooi zwembad, 

sauna, solarium, fitness en dampbad. het panoramische 

restaurant biedt een zeer fijne keuken met uitgebreid 

ontbijtbuffet met een biohoek en ‘s avonds een heerlijk 

vijfgangen keuzemenu. Je mag je uiteraard verwachten 

aan een galadiner, bauernbuffet en dessertenbuffet.

De bar heeft een authentieke uitstraling en is zeer 

stemmig ingericht. 

De kamers hebben elektrisch bediende rolluiken, 

thermostatische kranen, volledig ingerichte badkamers 

en grote balkons. De kamers in de annex zijn door een 

ondergrondse tunnel verbonden met het hoofdgebouw. 

Daarenboven zijn er zeer ruime kamers voor grote 

families met aparte of geconnecteerde slaapruimtes. er 

is een aparte Kaminestube en er zijn rustige zithoeken. 

De familie lanz zorgt al drie generaties lang voor zijn 

gasten en zijn steeds in de weer om iedereen een fijne 

skivakantie te bezorgen.

geniet buiten het hotel zeker ook van de après-ski bar 

onderaan de Olang lift. De sfeer is daar steeds aanwezig 

voor te genieten van een drankje na het skiën.

Kortom alles is hier aanwezig voor jouw vakantie.

Op 100M Van De liFt & piste LIGGING

grOOt ZWeMbaD & uitgebreiDe Wellness ONTSPANNING

VlaKbiJ geZellige bar gasslSFeeR
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MiDWeeK 
FEBRuARi 2

MA 18/02 - ZO 24/02

7d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK 
kRokuS

MA 04/03 - ZO 10/03

7d. reis- 4n. hotel

MiDWeeK 
MAARt 1

VR 08/03 - DO 14/03

7d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK 
MAARt 2

MA 25/03 - ZO 31/03

7d. reis - 4n. hotel

volwassene € 626 € 666 € 876 € 576

12 t/m 17 - € 638 - -

6 t/m 11 - € 571 - -

3 t/m 5 € 508

0 t/m 2 - € 413 - -

5d skipas volwassene € 246 € 246 € 246 € 221

5d skipas senior € 221 € 221 € 221 € 199

5d skipas 8 t/m 15 - € 172 - -

5d skipas 0 t/m 7 - INBeGRePeN - -

korting eigen vervoer  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80

korting geen les  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80

toeslag Dream Class € 1 / persoon € 60 / persoon € 1 / persoon € 1 / persoon
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KeuKeN gastrOnOMisch

SFeeR après-sKi VlaKbiJ legenDarische bar K1

ONTSPANNING tOegang tOt WaterpretparK crOn4

in het bruisende reischach nabij de après-skibar K1 en 

tegenover cron4, een water- en wellnessparadijs, ligt 

hotel Olympia. hier heb je de prefecte mix van wintersport 

rond het hotel liggen. 

het dalstation van reischach is gelegen op 500 meter 

van het hotel en bereik je eenvoudig met de skibus 

of privé shuttlebus van het hotel. tegenover ligt het 

prachtige water-en wellnessparadijs waar je gratis 

toegang tot hebt gedurende onze reizen. en op 400 meter 

is de legendarische après-skibar K1 gelegen.

het hotel verzorgt zijn gasten elke ochtend met een 

uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds een viergangenmenu 

met saladebuffet. eén maal per week is er een thema-

avond en welkomstaperitief. alle kamers zijn zeer ruim 

en er bestaat de mogelijkheid om kinderen in een 

aparte kamer te laten slapen met een kleine reductie. 

suites zijn op aanvraag. het hotel heeft zelf ook nog een 

kleine wellness met sauna en rustruimte. badmantels 

en handdoeken zijn gratis te verkrijgen aan de receptie. 

barbara & barbara zorgen voor hun gasten alsof het hun 

eigen familie is. Je zal je hier onmiddellijk thuisvoelen.

De combinatie van snow, fun, party en well being zorgen 

voor een onvergetelijke ervaring. prijs/kwaliteit is dit een 

absolute topper.
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Waar andere skigebieden in Oostenrijk stoppen, begint het skigebied en gletsjerparadijs van Cervinia Zermatt. Het dorp Cervinia ligt op 2.050 meter. Van hieruit vertrekken verschillende 
zetelliften uit het dorp en twee gondels iets verderop. Zij brengen je naar een hoogte van 3.899 meter, meteen de hoogste top van het skigebied. Hier heb je een uitzicht over 34 bergtoppen 
boven de 4.000 m met als meest bekende de Matterhorn, de Mont Blanc en de Monte Rosa. Dit is het hoogste punt dat je in europa met de lift kan bereiken. Geniet ook van het dorp van 
Cervinia. Dat bestaat uit een leuke winkelstraat met gezellige boetieks en bars, waar je bij een drankje altijd een hapje krijgt. We flirten vaak met de grenzen van Zwitserland en Italië. 
De Matterhorn ligt werkelijk op de grens. Tijdens een dagtocht naar Zwitserland eten we ‘s middags in het mondaine Zermatt. Dit skioord is ook te bereiken via lange blauwe pistes. 
Indrukwekkend is het hoogteverschil dat je kan afleggen zonder ook maar een keer de lift te nemen. Je vertrekt op 3.899 meter en stopt met skiën op 1.625 meter. Langs de Italiaanse 
zijde is zowel voor de minder ervaren skiërs als voor experten ideaal. De mogelijkheden om buiten de piste onder begeleiding te skiën zijn eindeloos, zelfs eind april en begin mei. Dit gebied 
geeft tot midden mei sneeuwgarantie. We starten hier met de lessen op zondag, we laten jullie graag eerst wennen aan slapen op een hoogte van 2.050 meter en skiën tot 3.899 meter.
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AFSTAND VANAF BRuSSeL 926 km

HOOGTeS    1600 - 3899 m

TOTAAL AANTAL PISTeS   357 km

BLAuW    74 km

ROOD    224 km

ZWART    59 km

SLeePLIFTeN   12

ZeTeLLIFTeN    22

KABeLBANeN    23
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PASEN 1 
ZA 06/04 - Z0 14/04

9d. reis - 6n. hotel

 PASEN 1i 
VR 12/04 - ZA 20/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 999 € 999

12 t/m 17 € 908 € 908

5 t/m 11 € 784 € 784

0 t/m 4 € 405 € 405

6d skipas volwassene € 299 € 299

6d skipas 14 t/m 17 € 264 € 264

6d skipas 8 t/m 13 € 209 € 209

6d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN

7d skipas volwassene € 333 € 333

7d skipas 14 t/m 17 € 294 € 294

7d skipas 8 t/m 13 € 233 € 233

7d skipas 0 t/m 7 INBeGRePeN INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 120  - € 120

korting geen les  - € 80  - € 80

toeslag suite € 60 / volwassene € 60 / volwassene
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****ONTSPANNING Wellness Op De hOOgste VerDieping

FAMILIe gescheiDen slaapKaMers MOgeliJK

LIGGING unieKe hOOgte - start sKigebieD 2.500M
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hotel sertorelli is een viersterrenhotel net voor het 

centrum van het dorp gelegen, op 500 meter van de 

grote gondel van cervinia. De eerste zetelliften vanuit 

cervinia zijn gelegen op 300 meter. We slapen hier op een 

hoogte van 2050 meter, één van de hoogste bergdorpen 

uit de alpen. ‘s Ochtends geniet je van een uitgebreid 

ontbijtbuffet en ‘s avonds krijg je een meerkeuzemenu uit 

de traditionele keuken van aosta. De aostaanse keuken is 

typisch italiaans met Franse invloeden.

De kamers zijn ruim en helder, en bieden voldoende 

ruimte voor twee tot en met vijf personen, in de 

familiekamers. De standaardkamers zijn nog voorzien van 

tapijt. De luxekamers en suites zijn alle mooi gerenoveerd 

met parket of laminaatvloer, fijne houtafwerking en fris 

meubilair. er zijn ook mogelijkheden voor families om te 

slapen in gescheiden slaapkamers, contacteer ons voor 

je prijs op maat.

Dit hotel beschikt over een complete en nieuwe wellness 

met verschillende sauna’s, grote whirlpool, klein 

zwembad in een originele u-vorm met een panoramisch 

zicht over de Monte cervino of Matterhorn.

ideaal hotel om op het einde van het seizoen nog een 

laatste keer de bergen in te trekken en te genieten 

van alle luxe van een wintersportvakantie. Wij zijn hier 

aanwezig met onze clubformule tijdens de twee weken 

van de paasvakantie, sneeuwzekerheid troef!
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Livigno is al jarenlang een topbestemming. Gelegen aan de Zwitsers- Italiaanse grens strekt het dal zich uit over twee flanken met een skigebied van 31 liften en 115 kilometer pistes. Het dal 
ligt reeds op 1816 meter hoogte en daarmee is het mogelijk om van begin december tot in mei te skiën. De hoogste liften halen hier 2800 meter en de pistes zijn oostwestelijk georiënteerd. 
Deze twee factoren zorgen voor een absolute sneeuwgarantie. De paasperiode is hier de ideale combinatie van sneeuw en zon. Het vier kilometer lange dorp Livigno is taxvrij en er is een 
veelvoud van duty-free shops, restaurants, discotheken, pubs, après-skibars en sportwinkels. De toegang naar dit hooggelegen dorp wordt verzekerd door een treintunnelverbinding. De 
bergpas is immers steeds dichtgesneeuwd en dus een rit van 20 minuutjes met de autotrein is de enige manier om via Zwitserland in het hoogdal te geraken.
Op onze weekreizen in clubformule in Livigno starten we met het clubprogramma & de groepslessen op de tweede dag van aankomst, zondag. Langs de Mottolinozijde vind je iets 
uitdagendere pistes met een fantastisch snowpark voor de jongeren en langs de Carosellozijde vind je iets bredere pistes. Beide zijdes zijn goed bereikbaar door het uitstekend netwerk van 
skibussen. Onderaan de liften is het elke avond feest met leuke après-ski’s.
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AFSTAND VANAF BRuSSeL 963 km

HOOGTeS    1816 - 2800 m

TOTAAL AANTAL PISTeS   115 km

BLAuW    30 km

ROOD    65 km

ZWART    20 km

SLeePLIFTeN   11

ZeTeLLIFTeN    14

KABeLBANeN    6

LI
VI

GN
O.

CO
M

LIVIGNO



PASEN 1
VR 05/04 - ZO 14/04

10d. reis - 7n. hotel

PASEN 2
VR 12/04 - ZO 20/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 1171 € 971

3 t/m 11 € 799 € 656

0 t/m 2 € 210 € 210

6d skipas INBEGREPEN INBEGREPEN

7d skipas volwassene € 25 € 25

7d skipas 0 t/m 7 INBEGREPEN INBEGREPEN

8d skipas volwassene € 50 -

8d skipas 0 t/m 7 INBEGREPEN -

korting eigen vervoer  - € 120  - € 120

korting geen les  - € 80  - € 80

toeslag superior I suite € 105 / volw. I op aanvraag € 105 / volw. I op aanvraag

toeslag Dream Class - € 1 / persoon

PASEN 1
VR 05/04 - ZO 14/04

10d. reis - 7n. hotel

PASEN 2
VR 12/04 - ZO 20/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 1123 € 937

3 t/m 11 € 788 € 666

0 t/m 2 € 210 € 210

6d skipas INBEGREPEN INBEGREPEN

7d skipas volwassene € 25 € 25

7d skipas 0 t/m 7 INBEGREPEN INBEGREPEN

8d skipas volwassene € 50 -

8d skipas 0 t/m 7 INBEGREPEN -

korting eigen vervoer  - € 120  - € 120

korting geen les  - € 80  - € 80

toeslag Family I suite op aanvraag op aanvraag

toeslag Dream Class - € 1 / persoon
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Dit hotel is net buiten het centrum gelegen, vooraan in 

het dorp van Livigno op 50 meter van de liften aan de 

Carosellozijde. Het staat gekend om zijn goede keuken en 

gastvriendelijke bediening. Damiano, de eigenaar van het 

hotel, staat altijd klaar voor een grapje en een babbeltje. 

Het hotel beschikt over verschillende kamertypes, 

op aanvraag ook met aparte slaapkamers voor de 

kinderen. De kamers zijn allemaal netjes afgewerkt. De 

kamers beschikken over voldoende ruimte en hebben 

allen balkon. Elke avond word je hier verwend met een 

viergangenkeuzemenu en ‘s ochtends met een rijkelijk 

ontbijtbuffet.

*** LIGGING AAn DE piSTE LAngS DE CAroSELLo-zijDE

SFEER CHArMEHoTEL

KEUKEN LEkkErE iTALiAAnSE gErECHTEn
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Livigno

*** KEUKEN SUBLiEME pASTA’S

LIGGING op 150M vAn DE LifT

SFEER gEMoEDELijkE BAr

Het is gelegen aan het begin van Livigno aan de start 

van het centrum nabij de lift Cassana. Het gezellige 

hotelletje is één van de oudste uit het dorp. Deborah, de 

eigenares is niet weg te denken uit haar hotel. ze verzorgt 

de receptie en houdt alle reservaties minutieus bij. De 

nadruk bij dit hotel ligt op de lekkere pasta’s. 

‘s ochtends staat er een ontbijtbuffet klaar voor de 

gasten met verschillende fruitsappen en vele verse 

producten. De kamers zijn alle zeer verzorgd en ruim met 

alle comfort. ook de kidsclub heeft hier zijn eigen ruimte. 

De tweede week van de paasvakantie trekken wij hier 

naartoe voor onze stagereis.



MiDWeeK 
JANuARi 2

MA 28/01 - ZO 03/02

7d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK 
LESVRiJE WEEk

MA 04/02 - ZO 10/02

7d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK 
APRiL 1

MA 01/04 - ZO 07/04

7d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK 
PASEN 1

MA 08/04 - ZO 14/04

7d. reis - 4n. hotel

PASEN 2
VR 12/04 - ZA 20/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 539 € 724 € 539 € 641 € 785

volwassene 3de/4de bed € 515 € 700 € 515 € 641 € 785

12 t/m 17 - - - € 565 € 651

3 t/m 11 - - - € 513 € 561

0 t/m 2 - - - € 305 € 210

5d skipas volwassene € 209 € 228 € 190 INBeGRePeN -

5d skipas senior € 161 € 175 € 149 INBeGRePeN -

5d skipas 0 t/m 15 - - - INBeGRePeN -

6d skipas - - - - INBeGRePeN

7d skipas volwassene - - - - € 25

7d skipas 0 t/m 7 - - - - INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80  - € 120

korting geen les  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80

toeslag Dream Class € 1 / persoon € 1 / persoon € 1 / persoon € 60 / persoon € 1 / persoon
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Dit voormalig club Med hotel werd enkele jaren geleden 

overgenomen door de biviogroup uit livigno en is het 

hotel zeker ten goede gekomen. De laatste jaren werden al 

verschillende kamers, bar en andere gemeenschappelijke 

ruimtes gerenoveerd in een mooie alpstyle. het hotel 

beschikt over meer dan 100 kamers en heeft een groot 

zwembad en wellness met verschillende sauna’s alsook 

een buitensauna en rustruimte. De kamers beschikken 

bijna allemaal over balkon, douche of bad, spiegel, toilet 

en haardroger.

‘s Ochtends verkrijg je een mooi gepresenteerd 

ontbijtbuffet met verse muesli’s, verschillende 

charcuteriesoorten en kazen, verse sappen en melk, 

warme dranken en fruitsalades. Ook eiergerechten met 

spek zijn aanwezig.

het avondeten is rijkelijk en overvloedig in buffetvorm 

met verschillende soorten pasta’s en verzorgde 

hoofdgerechten. prijs- kwaliteit is dit hotel een topper!

Ondanks de grootte van het hotel en het grote aantal 

gasten lijkt het hotel nooit overbevolkt door de grote 

ruimtes en luchtige aankleding.

sKi in - sKi Out LIGGING

grOte buitensauna ONTSPANNING
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MiDWeeK 
JANuARi 2

MA 28/01 - ZO 03/02

7d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK 
LESVRiJE WEEk

MA 04/02 - ZO 10/02

7d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK 
APRiL 1

MA 01/04 - ZO 07/04

7d. reis - 4n. hotel

MiDWeeK 
PASEN 1

MA 08/04 - ZO 14/04

7d. reis - 4n. hotel

stanDaarD 
PASEN 2

VR 12/04 - ZA 20/04

9d. reis - 6n. hotel

suite
PASEN 2

VR 12/04 - ZA 20/04

9d. reis - 6n. hotel

volwassene € 813 € 914 € 788 € 1079 € 1186 € 1311

16 t/m 17 - - - € 1057 € 1034 € 1136

13 t/m 15 - - - € 1027 € 957 € 1049

6 t/m 12 - - - € 924 € 804 € 874

3 t/m 5 - - - € 375 € 411 € 424

0 t/m 2 - - - € 375 € 210 € 210

5d skipas volwassene € 209 € 228 € 190 INBeGRePeN - -

5d skipas senior € 161 € 175 € 149 INBeGRePeN - -

5d skipas 0 t/m 15 - - - INBeGRePeN - -

6d skipas - - - - INBeGRePeN INBeGRePeN

7d skipas volwassene - - - - € 25 € 25

7d skipas 0 t/m 7 - - - - INBeGRePeN INBeGRePeN

korting eigen vervoer  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80  - € 120  - € 120

korting geen les  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80  - € 80

toeslag Dream Class € 1 / persoon € 1 / persoon € 1 / persoon € 60 / persoon € 1 / persoon € 1 / persoon

toeslag Family Suite - - - - - € 95 / persoon
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afgelopen zomer vernieuwde het hotel een groot deel van 

zijn kamers alsook de wellness, zwembad en eetruimte 

kregen een heuse opknapbeurt. De familie santelli is 

trots op hun hotel. Zowel de keuken als de complete 

infrastructuur doen verbazen.

De wellness bestaat uit verschillende sauna’s, dampbad, 

rustruimte, kinder- en volwassenezwembad, whirlpool,... 

een ruim ontbijtbuffet staat elke ochtend voor je klaar met 

verschillende lokale specialiteiten en verse eiergerechten. 

gedurende de avond word je dagelijks een vijfgangen 

keuzemenu geserveerd met verschillende specialiteiten 

en thema-avonden. elk bord wordt met de grootste zorg 

voorbereid met tal van culinaire hoogstandjes.

het hotel beschikt ook over een suttle dienst die je van 

en naar de pistes voert, ook al is het even eenvoudig om 

in livigno gebruik te maken van het publieke transport 

dat goed georganiseerd is. het is enkel uitkijken dat je 

de juiste bus neemt om aan de juiste lift aan te komen. 

De prijzen in de prijzentabel zijn de standaardkamers of 

suites. Voor de superior rooms en de familiesuites vind je 

de supplementen online. Dit tophotel is een vaste waarde 

in livigno en hebben wij tevens in ons shortski-aanbod. 

Wees er alvast snel bij want wij zijn ervan overtuigd dat 

de belangstelling groot zal zijn.
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FAMILIe suites Met gescheiDen slaapKaMers beschiKbaar

KIDS Fantastisch WaterparaDiJs 




