Famiski

winter 2018 - 2019

goed gezin(d) skiën

Programma Famiski Winter 2018 - 2019
Periode

Skigebied

Hotel

Pagina

Bus

Prijs Volwas

Baby opvang

x

Gratis kids

KERST : 22/12 - 29/12/2018 : 7 nachten + skipas 6 dagen
vr 21.12 - za 29.12

Zell Am See

Der Waldhof ****

71

x

€ 1320

< 6 jaar

vr 21.12 - za 29.12

Wildschönau

Auffacherhof ****

82

x

€ 950

vr 21.12 - za 29.12

Wildschönau

Sun Valley ***

83

x

€ 990

vr 21.12 - za 29.12

Katschberg

Aparthotel Hutter ****

37

x

€ 985

vr 21.12 - za 29.12

Katschberg

Das Stockbett

38

x

€ 1115

za 22.12 - za 29.12

Pitztal

Seppl ****

48

€ 1200

< 10 jaar

za 22.12 - za 29.12

Pitztal

Piz ***

47

€ 995

< 6 jaar

za 22.12 - za 29.12

Zell Am See

Steinerwirt ***

73

€ 1025

< 6 jaar

za 22.12 - za 29.12

Kals Matrei

Gradonna ****S

30

€ 1575

za 22.12 - za 29.12

Zillertal - Fügen

Waldfriede ****

19

€ 1325

za 22.12 - za 29.12

Zillertal - Fügen

Kohlerhof ****

17

€ 1075

za 22.12 - za 29.12

Zillertal - Fügen

Kosis ****

18

€ 1105

za 22.12 - za 29.12

Wildkogel

Hubertus ****

79

€ 1205

za 22.12 - za 29.12

Wagrain

Wagrainerhof ****

76

€ 1370

za 22.12 - za 29.12

Katschberg

Lärchenhof ****

39

€ 1595

za 22.12 - za 29.12

Schladming

Pichlmayrgut ****

54

€ 1390

za 22.12 - za 29.12

Schladming

Ferienalm ****

53

€ 1095

x
< 6 jaar
x

< 6 jaar

zo 23.12 - za 30.12

Going Wilder Kaiser

Cordial ****

21

€ 1115

zo 23.12 - za 30.12

Going Wilder Kaiser

Sonnenhof ****S

22

€ 1325

x

< 6 jaar

zo 23.12 - zo 30.12

Bardonecchia

Rivé ****

87

€ 870

zo 23.12 - zo 30.12

Bardonecchia

Jafferau ****

86

€ 1255

x

< 6 jaar

x

< 6 jaar

< 6 jaar
< 6 jaar

NIEUWJAAR : 29/12 - 05/01/2019 : 7 nachten + skipas 6 dagen
vr 28.12 - za 05.01

Zell Am See

Der Waldhof ****

71

x

€ 1685

vr 28.12 - za 05.01

Wildschönau

Sun Valley ***

83

x

€ 990

< 6 jaar

za 29.12 - za 05.01

Pitztal

Seppl ****

48

€ 1410

< 10 jaar
< 6 jaar

za 29.12 - za 05.01

Pitztal

Piz ***

47

€ 1105

za 29.12 - za 05.01

Schladming

Pichlmayrgut ****

54

€ 1470

zo 30.12 - zo 06.01

Bardonecchia

Rivé ****

87

€ 1150

< 6 jaar

BALLIE WEEK : 27/01 - 03/02/2019 : 7 nachten + skipas 6 dagen ( Zondag - Zondag)
zo 27/01 - zo 03/02/2019

Bardonecchia

Jafferau ****

86

€ 1200

x

< 6 jaar

x

< 6 jaar

x

< 6 jaar

KROKUS: 02/03 - 09/03/2019 : 7 nachten + skipas 6 dagen
vr 01.03 - za 09.03

Klausberg

Sonnleiten ***S

94

x

€ 960

vr 01.03 - za 09.03

Klausberg

Neuwirt ***

93

x

€ 815

vr 01.03 - za 09.03

Hochpustertal

Löwe ***S

91

x

€ 950

vr 01.02 - za 09.03

Zell am See

Der Waldhof ****

71

x

€ 1415

vr 01.03 - za 09.03

Wildschönau

Auffacherhof ****

82

x

€ 950

vr 01.03 - za 09.03

Wildschönau

Sun Valley ***

83

x

€ 990

vr 01.03 - za 09.03

Folgarida

Selva ***

89

x

€ 1165

vr 01.03 - za 09.03

Pitztal

Sonnblick ***

49

x

€ 1215

vr 01.03 - za 09.03

Kals Matrei

Gradonna ****S

31

x

€ 1670

vr 01.03 - za 09.03

Katschberg

Aparthotel Huter ****

37

x

€ 985

vr 01.03 - za 09.03

Katschberg

Das Stockbett ***

38

x

€ 895

x

< 10 jaar

vr 01.03 - za 09.03

Bad Hofgastein

Winker ****

13

za 02.03 - za 09.03

Pitztal

Seppl ****

48

€ 1150

< 6 jaar

€ 1295

< 10 jaar

za 02.03 - za 09.03

Pitztal

Piz ***

47

€ 1090

< 6 jaar

za 02.03 - za 09.03

Pitztal

Bergland ***S

43

€ 1080

< 10 jaar

za 02.03 - za 09.03

Pitztal

Gletscherblick ****

44

€ 1080

x

< 3 jaar

x

< 3 jaar

za 02.03 - za 09.03

Wagrain

Sporthotel Wagrain ****

75

€ 1540

za 02.03 - za 09.03

Wagrain

Wagrainerhof ****

76

€ 1425

za 02.03 - za 09.03

Zillertal - Fügen

Waldfriede ****

19

€ 1325

za 02.03 - za 09.03

Zillertel - Fügen

Kohlerhof ****

17

€ 1140

za 02.03 - za 09.03

Zillertal - Fügen

Kosis ****

18

€ 1105

za 02.03 - za 09.03

Zell Am See

Steinerwirt ***

73

€ 1025
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S

x
< 6 jaar
< 6 jaar

Periode

Skigebied

Hotel

Pagina

Bus

Prijs Volwas.

Baby opvang

Gratis kids

KROKUS: 02/03 - 09/03/2019 : 7 nachten + skipas 6 dagen
za 02.03 - za 09.03

Zell Am see

Heitzman ****

72

€ 1450

za 02.03 - za 09.03

Katschberg

Lärchenhof ****

39

€ 1550

za 02.03 - za 09.03

Wildkogel

Venedigerblick ***

80

€ 700

za 02.03 - za 09.03

Wildkogel

Hubertus ****

79

€ 1250

za 02.03 - za 09.03

Sillian

Sporthotel ****

57

€ 1425

za 02.03 - za 09.03

Schladming

Ferienalm Aparthotel ****

53

€ 1095

za 02.03 - za 09.03

Schladming

Pichlmayergut ****

54

€ 1370
€ 1350

za 02.03 - za 09.03

Schladming

Post ****

55

za 02.03 - za 09.03

Jochberg Kitzbühel

Passthurn ****

41

za 02.03 - zo 10.03

Bardonechhia

Rivé ****

87

zo 03.03 - zo 10.03

Bardonecchia

Jafferau ****

86

€ 1350

< 6 jaar

< 6 jaar

x
x

€ 1005

< 6 jaar
x

< 6 jaar

zo 03.03 - zo 10.03

Bardonecchia

Bucaneve ***

85

€ 990

zo 03.03 - zo 10.03

Monte Rosa - Aosta

Monboso ****

98

€ 995

x

< 2 jaar

x

< 6 jaar

zo 03.03 - zo 10.03

Going Wilder Kaiser

Cordial ****

21

€ 1395

zo 03.03 - zo 10.03

Going Wilder Kaiser

Sonnenhof ****S

22

€ 1325

< 6 jaar

PASEN WEEK 1 : 06/04 - 13/04/2019 : 7 nachten + skipas 6 dagen
vr 05.04 - za 13.04

Folgarida

Selva ***

89

x

€ 870

vr 05.04 - za 13.04

Hochpustertal

Löwe ***S

91

x

€ 915

vr 05.04 - za 13.04

Pitztal

Sonnblick ***S

49

x

€ 1215

vr 05.04 - za 13.04

Zell Am See

Der Waldhof ****

71

x

€ 1150

x

< 8 jaar
< 8 jaar
< 10 jaar

x

< 6 jaar

vr 05.04 - za 13.04

Stubai

Bergjuwel ****

66

x

€ 1160

< 10 jaar

vr 05.04 - za 13.04

Stubai

Mildererhof ****

67

x

€ 1300

< 10 jaar

vr 05.04 - za 13.04

Stubai

Stackerhof ****

68

x

€ 915

< 10 jaar

vr 05.04 - za 13.04

Stubai

Stubaierhof ****

69

x

€ 1285

< 10 jaar

za 06.04 - za 13.04

Stubai

Mutterberg ****

65

€ 1175

za 06.04 - za 13.04

Pitztal

Seppl ****

48

€ 1195

< 10 jaar

za 06.04 - za 13.04

Pitztal

Piz ***

47

€ 960

< 6 jaar

za 06.04 - za 13.04

Pitztal

Gundolf ***S

45

€ 995

< 10 jaar

za 06.04 - za 13.04

Pitztal

Gletscherblick ****

44

€ 945

za 06.04 - za 13.04

Pitztal

Bergland ***s

43

€ 1080

za 06.04 - za 13.04

Pitztal

Mittagskogel ****

46

€ 1090

za 06.04 - za 13.04

Wagrain

Sporthotel Wagrain ****S

75

€ 1335

za 06.04 - za 13.04

Wagrain

Wagrainerhof ****

76

€ 1295

za 06.04 - za 13.04

Grossarl

Tauernhof ****

26

€ 1160

za 06.04 - za 13.04

Grossarl

Roslehen ***

25

€ 990

za 06.04 - za 13.04

Kappl - Ischgl

Kapplerhof ****

34

€ 695

za 06.04 - za 13.04

Kappl - Ischgl

Auhof ****

33

€ 1295

za 06.04 - za 13.04

Damüls

Mittagspitze ****

za 06.04 - za 13.04

Hochzeiger

Venetblick ****

za 06.04 - za 13.04

Sölden

Die Berge ****S

59

€ 995

za 06.04 - za 13.04

Sölden

Hainbacherhof ***

60

€ 875

za 06.04 - za 13.04

Sölden

Liebe Sonne ****

61

€ 1440

za 06.04 - za 13.04

Sölden

Sunny ****

62

€ 1195

S

x

< 3 jaar
< 10 jaar
< 6 jaar

x

< 3 jaar
< 15 jaar

x

< 6 jaar
< 6 jaar

x

< 4 jaar

15

€ 1215

x

< 6 jaar

29

€ 1075

x

< 6 jaar

za 06.04 - za 13.04

Sölden

Tyrolerhof ****

63

€ 1110

za 06.04 - za 13.04

Zillertal - Fügen

Kosis ***

18

€ 985

< 5 jaar

za 06.04 - za 13.04

Zillertal - Fügen

Waldfriede ****

19

€ 1120

x

za 06.04 - za 13.04

Wildkogel

Hubertus ****

78

€ 1050

x

za 06.04 - za 13.04

Jochberg - Kitzbühel

Passthurn ****

41

zo 07.04 - zo 14.04

Livigno

Intermonti ****

96

€ 810

x

zo 07.04 - zo 14.04

Bardonecchia

Jafferau ****

86

€ 1255

zo 07.04 - zo 14.04

Bardonecchia

Rivé ****

87

€ 780

< 6 jaar

< 8 jaar
x

< 6 jaar

PASEN WEEK 2 : 13/04 - 20/04/2019 : 7 nachten + skipas 6 dagen
za 13.04 - za 20.04

Pitztal

Seppl ****

48

€ 1195

< 10 jaar

za 13.04 - za 20.04

Pitztal

Piz ***

47

€ 960

< 6 jaar

za 13.04 - za 20.04

Pitztal

Bergland ***

43

€ 1080

za 13.04 - za 20.04

Pitztal

Gletscherblick ****

44

€ 1025
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< 10 jaar
x

< 3 jaar

WELKOM IN DE WERELD VAN FAMISKI
Famiski is inmiddels meer dan 18 jaar de garantie voor de kwaliteitsvolle organisatie van uw skivakantie.
Wat maakt een Famiski-vakantie zo uniek? Zonder twijfel zijn dit de fraaie, met grote zorg geselecteerde sneeuwzekere locaties.
Bij Famiski staat het gezin centraal en worden de kinderen extra verwend.
Onze kwalitatief hoogstaande hotels, onze vlekkeloze service en onze Nederlandstalige lessen en begeleiding tijdens de reizen, dit alles
aan concurrentiële prijzen, zijn onze gekende troeven.
Famiski is door zijn unieke formule één van de meest gewaardeerde organisaties geworden van begeleide skivakanties.
Daarenboven organiseert Famiski ook volledig op maat samengestelde reizen en shortski’s voor groepen, scholen en bedrijven.
We wensen u veel plezier bij het lezen van onze nieuwe brochure, en wie weet ... tot ergens in de bergen !
Het Famiski-team : Koen, Inge, Lien en Nathalie.

HOE RESERVEREN ?
U kan op verschillende manieren uw reis bij Famiski reserveren :
1. On-line: via de website www.famiski.be
2. Per e-mail: lien@easy2travel.be - info@famiski.be - inge@famiski.be
3. Telefonisch: 056 40 43 13 of 0498 86 05 75( Lien) of 0498 86 05 80 (Inge)
4. In ons kantoor: Easy2Travel, Schuttershoflaan 6 te Gullegem
Openingsuren:
maandag, dinsdag en vrijdag: van 9.30 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 18.00 u.
donderdag : van 9.30 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 18.00 u.
woensdag en zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.
De boeking van uw skivakantie is definitief na het aanvinken voor ‘akkoord algemene voorwaarden’ via onze website of bevestigd via
e-mail en bij ontvangst van uw reisbevestiging per mail.
Na het ontvangen van de bestelbon via e-mail wordt binnen de 10 dagen het voorschot verwacht. Indien we het voorschot niet
ontvangen binnen de 10 dagen, hebben wij het recht uw boeking te annuleren mits de vermelde annulatiekosten.
Het saldo dient betaald te worden 1 maand voor afreis. Dan pas worden de reisdocumenten bezorgd via e-mail.
Wijzigingen aan de bestelbon binnen de 10 dagen na boeking zijn kosteloos. Voor latere wijzigingen wordt € 25 administratiekosten
aangerekend. Voor wijzigingen minder dan een maand voor afreis bedraagt dit € 50.
De organisatie en verkoop gebeurt door vergunninghouder Easy2travel (Lic. A.6263). Easy2travel is aangesloten bij VLARA en het
Garantiefonds Reizen®. Op alle reizen zijn de algemene reisvoorwaarden van toepassing, vermeld achteraan in de brochure.

WAT IS INBEGREPEN ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comfortabel reizen in slaapbus / Royal Class Bus / First Class Bus
Hotels meestal aan of zeer dicht bij de piste en liften
Verblijf in kamer met ontbijt, halfpension, volpension, verwöhnpension of all-in
Reisleiding ter plaatse (tenzij anders vermeld) bij voldoende boekingen
Georganiseerde avondanimatie: fakkeltocht, quiz, kinderdisco ... (tenzij anders vermeld)
Skipas 6 dagen (tenzij anders vermeld) en waarborg op het skipas
Alle fooien en btw
Maaltijd bij aankomst & avondmaal bij vertrek voor busreizigers
Kamer behouden tot afreis voor busreizigers (tenzij anders vermeld)
Kamer behouden tot de ochtend van afreis incl. ontbijt voor de reizigers met eigen wagen

WAT IS NIET INBEGREPEN ?
•
•
•
•

Toeslag eenpersoonskamer (prijs afhankelijk van het hotel)
Toeslag familiekamer / suite / kamer met apart kindergedeelte
Skimateriaal: € 80 ( € 90 in Sillian, Grossarl , Damüls en Kals)
Snowboardmateriaal: € 100 (€ 110 in Sillian, Grossarl, Damüls en Kals)
Korting voorzien van € 15 voor eigen skischoenen
• Skiles (€ 150) / Snowboardles ( € 170 )
• Vrijblijvende groepsverzekering (annulatie tot € 1000 p.p. + reisbijstand) : € 35 (annulatie tot € 1500 pp + reisbijstand): € 50
of annulatieverzekering alleen 5,5% op de totale reissom of jaarpolis Touring.
• Verblijfstaksen hotel, ter plaatse te betalen

KORTINGEN
• Reizen met eigen wagen: korting van € 80 per persoon bij busreizen.
• Kinderkortingen: de leeftijd van het kind op datum van aankomst is bepalend voor de toegestane korting (kinderprijs).
De kinderreducties zijn slechts geldig als het kind de kamer deelt met twee volledig betalende personen. Per volledig betalende is er
maar één kind met korting toegestaan. Indien één volwassene met één kind afreist, gelieve prijs op te vragen bij Famiski.
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TROEVEN
Zoekt u een begeleide wintersportvakantie in familieverband, met vrienden of alleen?
Bij Famiski vindt u beslist wat u wenst, want dit zijn onze troeven:
1. Grote klantentevredenheid
2. Skipret in sneeuwzekere gebieden
3. Luxehotels aan of zeer dichtbij de skiliften
4. Bij alle reizen zijn hotels en skipassen inclusief
5. Een zeer goede prijs - kwaliteitverhouding
6. In meerdere hotels zijn kamers met een apart kindergedeelte of suites mogelijk voor grotere gezinnen mits een kleine opleg
7. Hotels met lekker en gezond eten. Vegetarisch en glutenvrij op aanvraag
8. Ongedwongen en gezellige sfeer in onze hotels
9. Nederlandstalige kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar waar vermeld
10. Nederlandstalige ski- en snowboardlessen
11. Je skipas ligt bij aankomst klaar
12. Persoonlijk en professioneel advies
13. Ruim en flexibel aanbod van vervoersmogelijkheden
14. Uitgebreide wintersportverzekering aan gunstige groepstarieven
15. Ongeziene kinderkortingen in bepaalde hotels
16. Reis je met de eigen wagen, dan kan je de kamer behouden tot zaterdagmorgen
17. Voor de mensen met de bus, is er een middagmaal of laat ontbijt voorzien bij aankomst, ter compensatie van het niet genoten
ontbijt bij afreis.
18. Gebruiksvriendelijke website www.famiski.be

VERVOER
Wenst u ontspannen te genieten van uw wintersportvakantie? Dan is reizen met de autocar beslist een goede keuze! Wij bieden u op
onze autocars steeds minimum **** FIRST CLASS aan. Afhankelijk van de beschikbaarheid zijn de meeste busreizen met slaapbus.
Het vertrek van de busreizen is meestal op vrijdagavond (tenzij anders vermeld). De aankomst in het wintersportoord is voorzien op
zaterdagvoormiddag/- namiddag. Uiteraard is dit uur afhankelijk van de verkeersdrukte en de weersomstandigheden. Bij de terugreis
vertrekken we vrijdagavond na het diner en is de aankomst in België gepland op zaterdagmiddag.
In de prijstabellen van de hotels staat steeds de datum en dag van het vertrek met eigen wagen. (meestal zaterdag) De bus vertrekt dus
altijd de avond ervoor (meestal vrijdag).
Er zijn maximaal 4 opstapplaatsen per traject, afhankelijk van de boekingen. Wij vertrekken zoveel mogelijk vanuit Gullegem. Bij reservatie dient men 3 keuzes op te geven. Mogelijke opstapplaatsen zijn Loppem, Gullegem, Gentbrugge, Wommelgem, Groot-Bijgaarden,
Leuven en Lummen. Bij afreis worden deze opstapplaatsen gegroepeerd. De correcte opstapplaats wordt vermeld op de voucher.
Reist u met eigen wagen, dan zijn de kamers beschikbaar vanaf de zaterdagnamiddag. De eerste maaltijd is het diner op zaterdagavond,
u behoudt de kamer tot de zaterdagmorgen en u kan dan ook nog genieten van uw ontbijt.

EEN NIEUW SKISEIZOEN, EEN NIEUWE WEBSITE
Famiski heeft sedert het seizoen 2016-2017 een nieuwe website. Naast een volledige nieuwe layout van onze brochure zijn we ook fier
op onze nieuwe website met extra mogelijkheden. Geef je voorkeuren in via de zoekfunctie en kijk welke treffers uit ons reisaanbod
overeenkomen met je wensen.
•

een uitgebreid online reisaanbod om in te browsen

•

een gebruiksvriendelijke zoekfunctie en filters om je ideale skireis te vinden

•

een transparante prijs in één oogopslag

•

een snelle service en professionele behandeling van je skivakantie

•

geautomatiseerde administratie
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FAMISKI HEEFT EEN HART VOOR KINDEREN
KINDEREN GRATIS
Door onze jarenlange ervaring kunnen we van de hoteleigenaars aantrekkelijke kinderkortingen bekomen op een kamer met twee
volledig betalende personen.
Dankzij deze unieke actie krijgen kinderen tot een bepaalde leeftijd in bepaalde hotels en periodes gratis verblijf en gratis skipas.
In het Pitztal bijvoorbeeld gaan kinderen tot 10 jaar gratis mee. In sommige hotels verkrijgen wij ook aangepaste kidsprijzen voor
éénoudergezinnen.
Reizen jullie met de eigen wagen, dan kunnen ze volledig gratis mee (afhankelijk van de periode).
Reizen jullie met de bus, dan betalen deze kinderen 170 euro voor vervoer - en administratiekosten.
Tot en met 3 jaar gratis = Alpensporthotel Mutterberg (Stubai).
Tot en met 4 jaar gratis = Hotel Liebe Sonne (Sölden).
Tot en met 5 jaar gratis = Hotel Jafferau (Bardonecchia), Hotel Rivé (Bardonecchia), Hotel Cordial (Going Am Wilder Kaiser),
Hotel Sonnenhof (Going Am Wilder Kaiser), Hotel Selva (Folgarida), Ferienalm aparthotel (Schladming),
Hotel Pichlmayrgut (Schladming), Der Waldhof (Zell am See), Boutiquehotel Steinerwirt (Zell am See), Hotel Heitzman (Zell am See),
Vitalhotel Tauernhof (Grossarl), Hotel Roslehen (Grossarl), Hotel Köchlerhof (Fügen), Hotel Mittagspitze (Damüls),
Hotel Venetblick (Hochzeiger), Hotel Piz (Pitztal), Sporthotel Sillian(Sillian), Sporthotel Winkler (Bad Hofgastein).
Tot en met 7 jaar gratis = Hotel Löwe (Hochpustertal), Hotel Intermonti (Livigno).
Tot en met 9 jaar gratis = Hotel Bergjüwel (Stubai) hotel Stacklerhof (Stubai), Hotel Mildererhof (Stubai), Hotel Der Stubaierhof
(Stubai), Hotel Mittagskogel (Pitztal), Hotel Gundolf (Pitztal), Hotel Sonnblick (Pitztal), Hotel Sonnblick (Pitztal),
Hotel Bergland (Pitztal) Sporthotel Seppl (Pitztal).
Tot en met 14 jaar : hotel Wagrainerhof (Wagrain).
U dient er wel rekening mee te houden dat deze reducties slechts gelden indien het kind met twee volwaardig betalende personen de
kamer deelt. Anders geldt slechts een korting op de skipas. Per volwassene is er maar één kind met korting toegestaan.
Voor een derde (vierde) gratis kind met 2 volwassenen dient er € 150 betaald te worden of de prijs die het hotel in rekening brengt.
In het Stubaital bedraagt dit € 250, in Hotel Wagrainerhof € 350 en in Livigno € 595.

KAMERS
De ouders hebben echter de mogelijkheid een aparte kamer te reserveren voor de kinderen, mits betaling van een toeslag of de volwassenenprijs. Toeslagen op aanvraag.
De kamers zijn beschikbaar in de namiddag van de dag van aankomst. Mocht u vroeg aankomen in het hotel, kunt u gerust vragen aan
de receptie wanneer uw kamer beschikbaar is.
Standaardkamers in de hotels zijn niet allemaal identiek. Bepaalde kamers hebben een mooier uitzicht, een betere ligging. Famiski
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dit onderscheid. Bij het doorsturen van de kamerlijsten naar het hotel past het hotel meestal de bedden aan naar het aantal geboekte personen.
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NEDERLANDSTALIGE LESSEN VANAF 4 JAAR
Op vraag van de klanten voorzien we verschillende mogelijkheden om lessen te volgen bij onze GEDIPLOMEERDE
NEDERLANDSTALIGE skimonitoren. Twee dagen in de week kunnen de kinderen over de middag bij hun monitor blijven, zodat de
ouders die dag van een volledige skidag kunnen genieten en eventueel een skigebied in de buurt kunnen verkennen.

1. SKILES 4U/DAG VOOR KINDEREN
De lessen gaan door van 10 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 15.30 u.
Deze uren kunnen eventueel wijzigen naargelang het skigebied of aangepast worden naar gelang de sneeuwkwaliteit.
Twee dagen volledige opvang voor de kids, zodat de ouders twee volledige dagen vrij kunnen rondtoeren.
Woensdag- . en vrijdagnamiddag geen skiles. (kan gewijzigd worden door omstandigheden ter plaatse).

2. SKILES 3U/DAG.
Om organisatorische redenen worden er in volgende skigebieden 3u skiles gegeven ( in de voormiddag) : Stubai, Zell am See en
Sölden. Dit geldt zowel voor de volwassenen als voor de kinderen. Twee dagen volledige opvang voor de kids, zodat de ouders twee
volledige dagen vrij kunnen rondtoeren.

3. SKILES 2U/DAG VOOR VOLWASSENEN.
Indien er voor de volwassen geen voldoende inschrijvingen zijn om een famiski monitor in te schakelen wordt er een beroep gedaan o
de plaatselijke skischool. Hiervoorkan er een meerprijs aangerekend worden .
Om organisatorische redenen worden er in volgende skigebieden 3u skiles gegeven : Stubai, Zell am See en Sölden.

4. PRIVE MONITOR VOOR DE VOLWASSENEN :
Men kan steeds een privé Nederlandstalige monitor aanvragen, prijs na te vragen volgens skigebied. De prijs is altijd op aanvraag. Dit
dan dus voor één persoon, familie of groep vrienden.

5. NIVEAUS SKILESSEN
A1 eerste maal op de ski’s, dus nog nooit geskied, sneeuwgewenning voor kids vanaf 4 jaar
A2 ik leer de ploegbocht, ik kan stoppen in sneeuwploeg
A3 ik kan een pannenkoekenlift nemen, ik kan een bocht maken
B1 ik kan ploegbochten maken op zachte hellingen, blauwe piste
B2 ik kan aaneengesloten ploegbochten maken op een blauwe piste
C1 ik kan elementaire bochten (begin parallel) maken op blauwe pistes
C2 ik kan basis parallel skiën op blauwe pistes en elementaire bocht maken op rode pistes
D1 ik kan basis parallelbochten maken op rode piste, kleine bochten op blauwe pistes
D2 ik maak grote en kleine parallelbochten op rode piste, ijzige pistes zijn niet leuk, maar haalbaar
D3 ik maak kleine & grote bochten op rode pistes, carven en zwarte pistes doe ik voorzichtig
E1 ik beheers kleine en grote parallelbochten op een zwarte piste, carven op een rode piste lukt ook
E2 ik ski het jaar door, moeilijke omstandigheden schrikken mij niet af, wil bulten de piste en in lichte diepsneeuw
E3 ik kan bulten skiën, racecarven, ik kan mijn techniek afstemmen op het terrein en vlot blijven skiën
E4 ik kan alle terreinen aan, moeilijk bultentraject skiën, ik kan demo’s geven en synchroon skiën.
E5 ik doe aan slalomskiën, bulten of buiten piste, wedstrijdskiën : expert
De kinderen dragen meestal een oranje herkenningsvestje die zij na de skireis mogen houden.
U noteert in grote letters op de voor- en keerzijde van het hesje de voornaam van uw kindje met dikke stift, uw gsm nr op de keerzijde
van het hesje.
Voor onze kleine beginnende skiërtjes is het aangeraden een eerste contact met de sneeuw te hebben in België. Het vergemakkelijkt
de eerste uren in de bergen.
Kinderen onder de 4 jaar worden niet toegelaten in de skilessen. Tenzij een kind maximum 3 maanden na de reis 4 jaar wordt en een
vijftal indoorlessen volgde voor afreis.
Men dient het bewijs van gevolgde lessen door te mailen naar inge@famiski.be en ter plaatse ook af te geven aan de skimonitor.
Indien niet, verwijzen we graag naar de kinderopvang indien deze aanwezig is. . Vraag na bij Famiski of er kinderopvang mogelijk is.
Er worden enkel driejarigen toegelaten in de skilessen in Bardonecchia : Hotel Jafferau ( Little Ski Mountain)
In geval van ziekte van een kind, moeten ouders zelf instaan voor de opvang. Er wordt nooit een teruggave van lesgelden voorzien, ook
niet bij opgave of kwetsuur, dit omwille van de leraarskosten. Deze worden ook niet terugbetaald door de verzekering.
Na de lessen is het niet meer aan te raden om als ouders nog met de beginnende skiërs te gaan skiën. De kinderen kunnen angsten
opdoen die niet meer te overwinnen vallen. Vergeet ook niet dat skiën voor kinderen een zware inspanning vraagt tijdens de dag.
Rust is dan ook zeker aan te bevelen! Het is ook niet aangenaam als ouders bij de kinderlessen blijven staan: het bemoeilijkt de
lessen, vooral voor het kind zelf. Bij de vier- en vijfjarigen wordt de sneeuwgewenning afgewisseld met spelletjes, daar 4 uur skilessen
voor kleintjes niet te onderschatten is!
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SNOWBOARDLESSEN
Kinderen vanaf 9 jaar zijn welkom in onze snowboardgroepen.
Ze nemen best vóór aanvang van de vakantie enkele snowboardlessen, zodat ze al over enige basiskennis beschikken.
Bij het snowboarden werken we in 5 niveaus:
Niveau A : eerste maal op een snowboard in de bergen
Niveau B : zelfstandig kunnen stoppen en bochten maken
Niveau C : vlot kunnen bochten nemen
Niveau D : aanleren van gesneden bochten
Niveau E : vlot gesneden bochten

PLAATSELIJKE SKI- EN SNOWBOARDSCHOOL
Op vele plaatsen in Oostenrijk en Italië worden wij van hogerhand verplicht om plaatselijke monitoren in te schakelen. Voor de volwassen groepen behouden wij ons het recht om beroep te doen op skileraars van de plaatselijke skischool. Deze uren kunnen afwijken
van de onze. Ook kan het zijn dat er van de plaatselijke skischool één dag minder les gegeven wordt daar de prijs van de plaatselijke
skischolen veel duurder is dan de onze van Famiski.
Bij de indeling is het niet altijd mogelijk om 100% homogene groepen samen te stellen. Het is ook niet altijd haalbaar om aan alle
persoonlijke wensen te voldoen. In geval van onvoldoende inschrijvingen is het mogelijk dat de kinderen en volwassenen in dezelfde
groep worden ingedeeld.
Indien er voor de kinderen of volwassenen niet voldoende inschrijvingen (min. 5) zijn op uw niveau, zowel voor ski als snowboard,
wordt u ca. 1 maand voor vertrek gecontacteerd. Wij zoeken samen naar een oplossing. Meestal zal u doorverwezen worden naar de
plaatselijke ski (snowboard)school mits rechtstreekse betaling aan hen.

FAMI BABYOPVANG : VAN 0 TOT 4 JAAR
Voor baby’s en kinderen die nog te jong zijn om te skiën is er kinderopvang.
Op aanvraag is dit mogelijk in alle hotels. Prijs is afhankelijk van het aantal kindjes.
In de meeste hotels en periodes is de babyopvang gratis. Opvang gebeurt door ervaren NEDERLANDSTALIGE kleuterleidsters.
Ze vullen de dag met allerlei leuke activiteiten: knutselen, knippen en plakken, verven, een film behoren tot het vaste aanbod.
Kinderen mogen ook zelf hun knuffels of speelgoed meebrengen.
Er is opvang van 9.15 u. tot 16.30 u. Het middagmaal is niet inbegrepen.
Eén maand voor afreis vragen wij aan de ouders een lijstje in te vullen voor onze kindermeisjes betreffende slaap- en eetgewoontes.

GRATIS BABYOPVANG VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 4 JAAR
In deze hotels is KINDEROPVANG voorzien : Der Waldhof (Zell Am See) , Hotel Hubertus ( Wildkogel) , Hotel Waldfriede (Fügen),
Sporthotel Wagrain (Wagrain) , Hotel Gletscherblick (Pitztal) , Sporthotel Sillian (Sillian), Hotel Auhof (Kappl / Ischgl) ) , Hotel Mittagspitze (Damüls), Hotel Tauernhof (Grossarl) , Hotel Venetblick (Hochzeiger), Hotel Monbosa ( Monte Rosa) Hotel Intermonti ( Livigno)
Hotel Cordial ( Going am Wilder Kaiser) en Hotel Jafferau (Bardonecchia).
Deze opvang is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en dient op voorhand geboekt te worden.

OPVANG OVER DE MIDDAG
Tijdens de middagpauze staan de ouders zelf in voor de begeleiding van hun kinderen. Echter bieden we de ouders de kans om twee
volledige dagen zonder zorgen op de latten te staan.
In de skigebieden waar er 4u les gegeven wordt, blijven de monitoren twee keer in de week over de middag bij de kinderen. Zo kunnen
jullie een ganse dag op skitour gaan. We vragen enkel om een centje mee te geven met de kinderen voor het middagmaal.
Als compensatie is er dan geen skiles meer op woensdag- en vrijdagnamiddag en eindigen de lessen om 12u.
De skigebieden waar 3 u skiles wordt gegeven zijn Stubai, Zell am See en Sölden.
Hier gaan de skilessen gewoonlijk door van 10.00u tot 13.00u. in de namiddag kunt vrij skiën met de familie of genieten.
Hier zijn er ook twee dagen volledige opvang voor de kids, zodat de ouders twee volledige dagen vrij kunnen rondtoeren.
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FAMI ANIMATIECLUB
Naast de dagelijkse animatie worden verschillende avonden gevuld met toffe kinderactiviteiten, zodat de ouders wat tijd hebben voor
zichzelf. De animatoren zorgen voor originele spelletjes, gaan samen rodelen, organiseren een echte kinderfuif of houden een vrolijke
kinderquiz (waar vermeld in de brochure). Kortom steeds een kinderfeest !
Na het skiën is er vóór het avondmaal in het hotel animatie voorzien voor de kinderen zoals knutselen, spelletjes, kindercarnaval, ...
Leuke dingen om de dag af te ronden. Kinderen tot 12 jaar kunnen vrijblijvend aan deze animatie deelnemen. Aan de infoborden in het
hotel zal er geafficheerd worden welke activiteiten worden georganiseerd.
Deze kinderanimatie vindt elke dag plaats voor het avondmaal en duurt ongeveer 1u. (uitgezonderd op de dag van aankomst,
op donderdag wegens de diploma- en medaille-uitreiking en op vrijdag).
De kinderanimatie wordt verzorgd door onze eigen Nederlandstalige begeleiding. Wij proberen deze animatie zoveel mogelijk aan te
passen aan de leeftijd van de kinderen en de grootte van de groep.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de animatieruimte in het hotel en start van het avondmaal kan dit per skigebied verschillen.

MEDAILLE EN SKIDIPLOMA
Op donderdag vindt er een plechtige medaille-uitreiking plaats waarbij zowel de ouders als de kinderen een persoonlijk diploma van
hun monitor ontvangen. Als kers op de taart ontvangen alle kinderen een prachtige skimedaille.

LITTLE SKI MOUNTAIN
Sinds enkele jaren werken we samen met Little Ball Village, de kleutersportspecialist in België. De doelgroep voor deze Little Ski
Mountainweken zijn gezinnen met jonge kinderen vanaf 9 maanden tot 8 jaar. Vanuit de expertise van Little Ball Village is deze week
opgebouwd rond het bioritme van een kleuter. Voor het 4de jaar op rij is Hotel Jafferau de uitvalsbasis voor deze kleuterskivakantie
waar de begeleiding ter plaatse in handen is van Little Ball Village en een team van 10 gediplomeerde Nederlandstalige kleuterjuffen.

WAT MAAKT LITTLE SKI MOUNTAIN UNIEK
* Geen ochtendrush maar rustig ontbijten met het ganse gezin.
* De skiverhuur ligt in het hotel. Elke aanpassing is dus snel gebeurd.
* Geen grote verplaatsingen met je skimateriaal want de skilessen voor volwassenen en kinderen starten aan het hotel.
* ‘s Middags zin om even de skischoenen uit te trekken? Geen probleem want vanuit het skikot neem je de lift naar het restaurant.
* Tijdens de middagpauze krijgt de kleuter de tijd om vrijuit te spelen in alle veiligheid op het zonneterras.
* In de namiddag staan de Little Ball Village juffen klaar met tal van uitgewerkte activiteiten.
* Toch wat vermoeid na het skiën? De slaapzaal naast de speelruimte is voorzien van kinderbedjes.
* 18u00: Tijd voor de kleuters om aan tafel te gaan na een sportieve en intense dag.
* 18u30: Bedtimestories o.l.v. Little Ball Village kleuterjuffen.
* 19u30: Oogjes toe, snaveltjes dicht. De juffen transformeren in ware slaapfeeën die een oogje in het zeil houden op de gang zodat
mama en papa met een gerust hart kunnen genieten van hun diner.

SKI
• Vele ouders hebben hun skivakantie enkele jaren ‘on hold’ geplaatst door de komst van de kinderen maar zijn klaar om terug de
latten aan te binden. Bij Little Ski Mountain houden we daar rekening mee en is er voor elke ouder 2u skiles inbegrepen in de
voormiddag. Vervolmakingstips voor de ervaren skiërs of effectieve skiles voor mama’s of papa’s die willen starten.
• Alle skilessen worden verzorgd door professionele skimonitoren van de Italiaanse skischool. Little Ski Mountain zorgt voor de
afwerking door elke groep te voorzien van een Nederlandstalige gediplomeerde kleuterjuf die alle zorgen van de kleuters wegneemt.
• De kinderskituin voor kleuters ligt naast het hotel. Start skilessen aan het hotel.
• Je logeert op de piste zodat je onmiddellijk kan starten met skiën van zodra de kinderen hun lessen zijn gestart.
3 - 4 - 5 jarigen: halve dag skiles / halve dag activiteiten. Zesjarigen of ouder: volledige dag skiles.
• 2 dagen ‘Daycare’: De kinderen worden 2 dagen opgevangen van ‘s morgens tot ‘s avonds zodat mama en / of papa het ganse
skigebied kunnen verkennen.

ACTIVITEITEN
Geen opvang maar echte activiteiten o.l.v Little Ball Village kleuterjuffen.
Après-ski activiteiten met de kinderen, dicht in de buurt van mama & papa.
Bedtijdactiviteiten: verhaaltjes, film, toneel en dans.
Slaapfee op de gang: elke avond toezicht op de gang bij de slapertjes om mama en / of papa nog even te laten nagenieten.

BABY’S VANAF 9 MAANDEN
Volledige dag Nederlandstalige opvang
Volledig uitgeruste opvangruimte
Mogelijkheid tot slapen

AANBOD 2018 : HOTEL JAFFERAU - BARDONECCHIA ( P. 13)
Voor meer info omtrent het aanbod 2018 : www.littleskimountain.be
					
www.famiski.be		
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info@littleskimountain.be
info@famiski.be

MONITOREN
Ons uitgebreid team van 150 reisleiders , ski– en snowboardmonitoren, kleuterleidsters en animatoren is binnen de skiwereld al
langer gekend om zijn groepsgeest, zijn inzet en zijn streven naar de beste kwaliteit. Ze zijn een gans jaar in de weer om niet alleen hun
eigen niveau van skiën op te krikken, maar ook om de onderlinge groepssfeer te optimaliseren.
Alle ski- en snowboardmonitoren zijn lid van de v.z.w. Snowfun monitoren.

WIE KAN TOETREDEN TOT HET TEAM
Ben jij een ervaren skiër of snowboarder en bovendien gediplomeerd, denk je over de nodige kwaliteiten te beschikken, ben je gepassioneerd om dit aan anderen over te brengen, aarzel dan niet contact op te nemen om ons team te vervoegen.
Je kan tevens je kandidatuur stellen via onze website www.famiski.be > medewerkers > monitorfiche > ski/of snowboardmonitor ...

KANDIDAAT-MONITOREN ZONDER DIPLOMA
Voor wie toch skiles wil geven, maar de officiële initiatorcursus niet meteen kan volgen, voorzien we een introductieopleiding.
Bij deze opleiding leer je lesgeven aan beginners. Ook het eigen niveau wordt verbeterd. Deze cursus wordt gegeven door docenten
van BFSI. Na het volgen van de monitorenstage ben je voorbereid om later de Initiatiecursus te volgen en word je opgenomen in ons
monitorenteam. De introductieopleiding gaat door op zondag 2 december 2018 en zaterdag 2 februari 2019 te Ice Mountain.

OPLEIDINGEN
Officiële buitenlandse stages:
Men kan zich vanaf heden inschrijven bij Famiski voor de buitenlandse stages :
• HERFSTVERLOF – HINTERTUX OF STUBAI – WEEKREIS: zo 28.10. – za 03.11.2018
Verblijf in halfpension + skipas 7 dagen. Bedrag te voorzien voor BFSI: 90€ per deelnemer
Verblijfplaats: Lanersbach (Hintertux) of Milders (Stubai)
• HERFSTVERLOF – HINTERTUX OF STUBAI – SHORTSKI 1 : zo 28.10 - woe 31.10.2018
Verblijf in halfpension + skipas 4 dagen. Bedrag te voorzien voor BFSI: 70€ per deelnemer
Verblijfplaats: Lanersbach (Hintertux) of Milders (Stubai)
• HERFSTVERLOF – HINTERTUX OF STUBAI – SHORTSKI 2 : woe 31.10 – za 03.11.2018
Verblijf in halfpension + skipas 4 dagen. Bedrag te voorzien voor BFSI: 70€ per deelnemer
Verblijfplaats: Lanersbach (Hintertux) of Milders (Stubai)
• PASEN - LIVIGNO : za 13.04 tot vr 19.04.2019
Verblijf in halfpension + skipas 7 dagen. Bedrag te voorzien voor BFSI: 90€ per deelnemer
Verblijfplaats: Livigno
• WEEKEND 1 MEI – STUBAI : 02.05 tot 05.05.2019
Verblijf in halfpension + skipas 4 dagen. Bedrag te voorzien voor BFSI: 70€ per deelnemer
Verblijfplaats: Milders/Neustift of directe omgeving (Stubai)
• WEEKEND HEMELVAART - STUBAI : do 30.05 tot zo 02.06.2019
Verblijf in halfpension + skipas 4 dagen. Bedrag te voorzien voor BFSI: 70€ per deelnemer
Verblijfplaats: Milders/Neustift of directe omgeving (Stubai)

BFSI : BELGIAN FEDERATION OF SNOWSPORT INSTRUCTORS.
De BFSI-initiatorcursus is toegankelijk voor kandidaten die geslaagd zijn voor de toelatingsproef en minstens 16 jaar worden in het
jaar dat de cursus begint.
Deze toelatingsproef houdt in : afdalen met parallelbochten met grote en kleine radius. Op elk van deze onderdelen moet minstens
50% gehaald worden om te slagen. Indien men slaagt, bekomt men een getuigschrift. Dit getuigschrift blijft onbeperkt geldig.
De kandida(a)t(e) bezorgt de club de ingevulde medische verklaring BFSI opleiding of training voor de start van de activiteit.
Monitoren die de opleiding niet volgen overdag en toch de toelatingsproef willen afleggen, moeten zich op voorhand inschrijven bij :
inge@famiski.be of info@famiski.be.
Wie slaagt in de toelatingsproef kan deelnemen aan de initiatoropleiding (zie overzicht hierboven).
Daarna volgt een theorieweekend en – examen. Voor meer info zie de website http://www.bfsi.be

BSFE : BELGISCHE SNOWBOARD FEDERATIE
De Belgische Snowboard Federatie organiseert als opleidingen monitorencursussen, technische en buitenpistestages en freestylecamps voor gevorderde snowboarders.
BSFE cursus niveau initiator : Om deel te mogen nemen aan de BSFE cursus initiator dien je eerst te slagen voor een toelatingsproef.
Om je slaagkansen voor een toelatingsproef te verhogen, bieden wij de mogelijkheid om een voorbereidingsclinic te volgen waarbij
aansluitend de toelatingsproef wordt georganiseerd.
Meer info kan je terugvinden op de website www.bsfe.be of via mail naar info@bsfe.be of tel. 050/67.82.10.
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BAD HOFGASTEIN

BAD HOFGASTEIN - SALZBURGERLAND OOSTENRIJK
Skiën, bergen & thermen voor een nieuwe dimensie van ontspanning.
Gastein biedt behalve sneeuwzekerheid, ook twee eersteklas thermen met een uniek bergpanorama.
Info:
Het skigebied van Gastein is met 203 km piste één van de grootste in de regio en bestaat uit vier
afzonderlijke skigebieden waarvan twee grote en twee kleine. De favoriete plaatsen Bad Gastein,
Dorfgastein en Bad Hofgastein hebben ieder hun eigen karakter en bieden direct toegang tot de
pistes via de skiliften aan de rand van het dorp.
Het grootste aaneengesloten skigebied van het Gasteinertal beslaat 87 km piste en bevindt zich
op de bergen tussen Bad Gastein en Bad Hofgastein. Dit gedeelte wordt ook wel Skischaukel
Schlossalm - Angertal - Stubnerkogel genoemd. Beginnende skiërs vinden op de pistes van Bad
Gastein en Bad Hofgastein leuke blauwe afdalingen langs mooie naaldbossen en met prachtige
uitzichten.
Bad Hofgastein ligt op 857 meter hoogte in het meest zonnige en breedste gedeelte van het
Gasteinertal. Aan de rand van het dorp vertrekt een treintje om je naar de pistes te brengen.
Je stapt uit op 1.302 meter en kunt je weg vervolgen met een gondel- of zetellift. Er zijn twee rode
(deels blauwe) dalafdalingen. Het centrum van Bad Hofgastein heeft een autovrij gedeelte en
biedt mooie winkels, hotels, restaurants en een groot kuurpark genaamd Alpentherme.
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 890 km
Hoogte: van 1200 m tot 3550 m
Totaal aantal pistes: 210 km
waarvan 87 km aan het hotel
Blauwe pistes: 78 km
Rode pistes: 118 km
Zwarte pistes: 14 km
Gondelliften: 9
Stoeltjesliften: 14
Sleepliften: 6
Skitrein : 1

KUR- UND SPORTHOTEL WINKLER***

KUR- UND SPORTHOTEL WINKLER - BAD HOFGASTEIN OOSTENRIJK
Eén van de betere 3-sterrenhotels in Badhofgastein, met een combinatie van culinaire verwennerijen,
en genieten van de wellness in de Alpenthermen.

Ligging:
Dit prachtige hotel ligt in het centrum van Bad Hofgastein, op 2 min. wandelen van de Alpenthermen en op wandelafstand (800m) van de skilift. De gratis skibus stopt meteen aan het
hotel.
Faciliteiten:
Het hotel biedt zijn gasten een wellnessruimte met sauna, dampbad en infraroodcabine. Alle
gasten hebben onbeperkt gratis toegang tot de Alpentherme Gastein. Verder is er ook nog een
fitnessruimte en een speelzaal met tafeltennis.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:

Kamers:
Alle kamers zijn voorzien van een balkon, een flatscreen-tv met kabelzenders en een badkamer.
Badjassen en badhanddoeken worden gratis verstrekt. Tegen een kleine meerprijs zijn er in het
bijgebouw ook appartementen met een apart kindergedeelte tot 5 personen.

2-3 persoonskamer
2-4 persoonskamer
4-pers.appartement
5-pers.appartement “S”

Maaltijden:
Halfpension : ontbijtbuffet met biohoek en 5 gangendiner met deels keuzemenu.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.

Krokus : 2-4 persoonskamer
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1230

€ 1150

Krokus : Appartement
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1330

€ 1250
€ 915

13 - 15 jaar

€ 995

€ 915

13 - 15 jaar

€ 995

6 - 12 jaar

€ 730

€ 650

6 - 12 jaar

€ 730

€ 650

0 - 5 jaar

€ 170

GRATIS

0 - 5 jaar

€ 170

GRATIS
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2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren in andere deelgebieden van Gastein.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

DAMÜLS

DAMÜLS - VORALBERG OOSTENRIJK
Skigebied Damüls ligt in Vorarlberg, Oostenrijk. Het is een gebied met overwegend rode en blauwe pistes.
Het gebied is daarom ook zeer geschikt voor beginners.
Damüls is uitgeroepen tot meest sneeuwzekere dorp ter wereld en dat is niet geheel ten onrechte.
Info:
Het mooie, sprookjesachtige skigebied Damüls-Mellau ligt in Vorarlberg, Oostenrijk. Dit is de
perfecte plek voor wintersporters die op zoek zijn naar een klein, maar zeer veelzijdig skigebied.
De afdalingen zijn niet moeilijk en een beginnende skiër kan er prima uit de voeten, ook een
uitstekend gebied voor ouders met kleine kinderen.
Zowel beginners als gevorderden kunnen hier genieten van ruim 100 kilometer aan
schilderachtige afdalingen met charmante Oostenrijkse huisjes en adembenemende uitzichten
over de Bodensee.
Vanuit Damüls heeft u direct toegang tot het skigebied door middel van een van de skiliften die
vertrekken vanuit het dorp. Aan het einde van de dag kunt u tot aan het dorp terugskiën. Ook
mensen die niet skiën hoeven zich in Damüls niet te vervelen, zo is er een rodelbaan van 3,5 km.
Of wat dacht u van een wandeling over een van de 150 km aan wandelpaden?
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 817 km
Hoogte: van 700 m tot 2100 m
Totaal aantal pistes: 111 km
Blauwe pistes: 28 km
Rode pistes: 51 km
Zwarte pistes: 10 km
Skiroutes : 22 km
Gondelliften: 2
Stoeltjesliften: 16
Sleepliften: 5

HOTEL MITTAGSPITZE **** S

HOTEL MITTAGSPITZE - DAMÜLS OOSTENRIJK
Hotel Mittagspitze is een viersterren Superior wellnesshotel, gelegen aan het idyllische kerkje in het centrum van Damüls.
U stapt uit het hotel rechtstreeks de piste op.

Ligging:
Alpenhotel Mittagspitze is perfect gelegen, direct op de skipistes.
Directe toegang tot de stoeltjeslift van de Uga Express, via een padje net achter het hotel.
Faciliteiten:
De uitgebreide wellness beschikt over diverse sauna’s en een zwembad. Uiteraard behoren ook
massages tot de mogelijkheid. De perfecte plek om na een stevige skidag even bij te tanken.
Voor de kinderen is er een mooie speelruimte. Er is gratis wifi in gans het hotel.
Kamers:
Ruime kamers met bad of douche, wc, haardroger, tv, radio, telefoon, safe en gedeeltelijk met
balkon. Gratis wifi en gratis badjas voor de volwassenen.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
type 10 : 1 - persoonskamer
type 20 : 2 - persoonskamer
type 30 : 3 - persoonskamer
type 40 : 4 - persoonskamer

Maaltijden:
Halfpension: welkomstdrink, ontbijtbuffet, 5 gangenkeuzemenu met saladebuffet, 1x/week
thema-avond, 1x/week galadiner met 6 gangen.

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren.

Pasen
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Auto
Volwassenen

€ 1215

15 - 17 jaar

€ 840

10 - 14 jaar

€ 740

Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.

6 - 9 jaar

€ 565

0 - 5 jaar

GRATIS

Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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FÜGEN IM ZILLERTAL

FÜGEN - ZILLERTAL OOSTENRIJK
Fügen is sinds 2015 een nieuwe lift en twee nieuwe pistes rijker.
Daarnaast is de verbinding naar Hochfügen een stuk aantrekkelijker en efficiënter geworden.

Info:
Het eigen skigebied van Fügen , Spieljoch, is kleinschalig (21 km pistes) en kent voornamelijk
rode pistes. Bij gunstige sneeuwcondities is het mogelijk om vanaf het bergstation Spieljoch
een afdaling van wel 7,5 kilometer naar het 1500 meter lager gelegen Fügen te maken.
Op 20 december 2015 werd de panoramabahn GEOLS geopend die het skigebied van Fügen
verbindt met dat van Hochfügen-Hochzillertal. Hierdoor liggen nog eens 88 kilometer aan
pistes te wachten.
Als kers op de taart, ligt Fügen ook nog eens in het Zillertal, één van Oostenrijks grootste
en meest gevarieerde skigebieden. Met meer dan 580 kilometer piste om te bedwingen en
befaamde skidorpen als Gerlos en Mayrhofen in de buurt, kan Fügen zich rijk rekenen. Het dorp
hoort namelijk bij de absolute top. Vanuit Fügen kun je met de skibus terecht in het gehele
Zillertal, inclusief de Hintertux gletsjer.
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 916 km
Hoogte: van 630 m tot 3250 m
Totaal aantal pistes: 588 km
Pistes aan hotel: 109 km
Blauwe pistes: 154 km
Rode pistes: 357 km
Zwarte pistes: 77 km
Gondelliften: 21
Stoeltjesliften: 62
Sleepliften: 94

HOTEL KOHLERHOF ****

HOTEL KOHLERHOF - FÜGEN OOSTENRIJK
Je zoekt een hotel aan de piste en bij de skilift? Zoek niet verder want Hotel Kohlerhof staat op precies zo’n plek.
De Spieljochgondel vertrekt naast het hotel en voor de deur ligt een oefenweide voor de kinderen.

Ligging:
Hotel Kohlerhof ligt naast het dalstation van de nieuwe Spieljoch cabinelift en ca. 1 km van het
centrum met winkels en restaurants.
Faciliteiten:
Het prachtige hotel biedt een receptie, centrale wifi (gratis), lounge, zonneterras, lift,
parkeerplaats (gratis), wellnesscentrum met overdekt zwembad, diverse sauna’s, bubbelbad,
stoombad , ontspanningsruimte en fitness.
Kamers:
Het hotel bestaat uit twee delen en wordt d.m.v. een ondergrondse gang met elkaar verbonden.
De comfortabele kamers zijn in Tiroler stijl ingericht en zijn voorzien van telefoon, kabel-tv,
radio, haardroger, bad of douche, toilet en balkon.
Maaltijden:

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
2-4 persoonskamer
singlekamer

Halfpension: het hotel serveert een uitgebreid ontbijtbuffet, 4-gangen keuzemenu met
saladebuffet, 1x per week buffet met streekgerechten.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Kerst:
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018)

Krokus :
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Auto
Volwassenen

Auto

€ 1075

Volwassenen

€ 1140

14 - 18 jaar

€ 885

14 - 18 jaar

€ 995

12 - 13 jaar

€ 645

12 - 13 jaar

€ 730

6 - 11 jaar

€ 495

6 - 11 jaar

€ 560

0 - 5 jaar

GRATIS

0 - 5 jaar

€ 210

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren in het Zillertal.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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HOTEL KOSIS ****

HOTEL KOSIS - FÜGEN OOSTENRIJK
Een prachtig gerenoveerd hotel, dat gelegen is in het rustige dorpje Fügen.
Met de Zillertaler Superskipas heb je toegang tot het enorme skigebied van de Zillertal Arena inclusief de gletsjer!
Superaanbod voor shortski in maart !
Ligging:
Het vernieuwde luxehotel ligt op 1 km van de liften. Skibus stopt voor de deur.

Sterren:

Faciliteiten:

Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:

Het hotel beschikt over een wellnessruimte van 350 m² met een Finse sauna, een stoombad en
een fitnessruimte. Er is gratis wifi en gratis parkeergelegenheid.
Kamers:
Alle kamers hebben een satelliet-tv en een kluisje. Sommige kamers hebben een balkon.
Alle badkamers bieden een inloopdouche en sommige hebben een bad.

Kamertypes:

Maaltijden:
Halfpension: ontbijtbuffet en een viergangendiner (keuzemenu) of buffet.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

2-4 persoonskamer
singlekamer

Belangrijke opmerking : tijdens de krokusvakantie is er in het hotel op maandagavond
een carnavalfeest, wat voor geluidshinder kan zorgen tot vroeg in de morgen.
Kerst:
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018)

Krokus :
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1105

Volwassenen

€ 1105

14 - 18 jaar

€ 915

14 - 18 jaar

€ 915

9 - 13 jaar

€ 590

12 - 13 jaar

€ 590

6 - 8 jaar

€ 435

6 - 11 jaar

€ 435

0 - 5 jaar

€ 285

0 - 5 jaar

€ 285

Pasen
(zaterdag 06/04- zaterdag 13/04/2019)

Shortski : skipas 4 dagen
(woensdag 20/3 - maandag 25/03/2019)
Bus

Auto

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren in het Zillertal.

Volwassenen

€ 985

Volwassenen

€ 735

14 - 18 jaar

€ 805

14 - 18 jaar

€ 630

Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.

12 - 13 jaar

€ 520

12 - 13 jaar

€ 460

Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

6 - 11 jaar

€ 390

6 - 11 jaar

€ 395

0 - 5 jaar

€ 240

0 - 5 jaar

€ 295
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HOTEL WALDFRIEDE ****

HOTEL WALDFRIEDE - FÜGEN OOSTENRIJK
Het viersterrenhotel Waldfriede is zeer goed gelegen op de piste in Fügen.
Het gezellige centrum ligt op ca. 800 m afstand.

Ligging:
Hotel Waldfriede is rustig gelegen aan de rand van Fügen, meteen op de piste en op ca. 300 m
van de liften. Bij onvoldoende sneeuw ligt de skibushalte op ca. 150 m.

Sterren:

Het hotel beschikt over een receptie, lounge, gratis wifi en zeer luxueuze wellnessruimte met
zicht op de pistes. Ook zijn er een aantal wellnessfaciliteiten zoals een overdekt zwembad,
sauna’s, stoombad, infraroodcabine en ontspanningsruimte. Tegen betaling zijn er massages.
Voor de kinderen is er een grote speelruimte met speelgoed.

Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:

Kamers:

Kamertypes:

Faciliteiten:

Zeer luxueuze familiekamers met woon-/slaapkamer met een tweepersoonsslaapbank en een
aparte slaapkamer voor maximum 4 personen. De ruime kamers zijn voorzien van telefoon, tv,
radio, kluisje, haardroger, bad of douche en toilet. Derde kind op aanvraag.

2-4 pers. kamer met tussendeur

Maaltijden:
Halfpension: ontbijt in buffetvorm en ‘s avonds 4-gangendiner met keuzemenu en saladebuffet.
Een zeer mooi restaurant met lokale specialiteiten. Speciaal kindermenu.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Kerst
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018)

Pasen
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1325

Volwassenen

€ 1120

13 - 18 jaar

€ 1055

13 - 18 jaar

€ 875

6 - 12 jaar

€ 590

6 - 12 jaar

€ 490

0 - 5 jaar

€ 185

0 - 5 jaar

€ 145

Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)
€ 1325

13 - 18 jaar

€ 1055

6 - 12 jaar

€ 590

0 - 5 jaar

€ 185

2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren in het Zillertal.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.

Auto
Volwassenen

Skilessen: € 150

Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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GOING AM WILDER KAISER

GOING AM WILDER KAISER - TIROL OOSTENRIJK
De SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental is het grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk
en behoort tot de meest sneeuwzekere en veelzijdige wintersportgebieden van de Alpen.
Info:
Going am Wilder Kaiser ligt 1,5 kilometer van Ellmau.
Via de 4-persoons stoeltjeslift bereik je de top van de Astberg vanwaar de rest van het skigebied
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental makkelijk kan worden bereikt.
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental wordt door de bewoners zelfbewust “het grootste
aaneengesloten skigebied van Oostenrijk” genoemd.
Met negen dorpen (Going am Wilder Kaiser, Ellmau, Scheffau am Wilder Kaiser, Söll, Itter,
Hopfgarten im Brixental, Kelchsau, Westendorf en Brixen im Thale), bijna 300 kilometer aan
pistes en ruim 90 skiliften, kan dat moeilijk worden betwist.
In Going overnacht je letterlijk aan de voet van de Wilder Kaiser. Het dorpje heeft een authentieke
uitstraling dankzij het historische kerkje en de traditionele bebouwing. Van massatoerisme is
hier nog geen sprake aangezien de meeste wintersporters kiezen voor een levendigere en meer
centraal gelegen bestemming in de Wilder Kaiser. In Going am Wilder Kaiser heerst echter nog
de rust en zijn de prijzen nog altijd zeer betaalbaar.
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 888 km
Hoogte: van 620 m tot 1957 m
Totaal aantal pistes: 284 km
Blauwe pistes: 122 km
Rode pistes: 129 km
Zwarte pistes: 33 km
Gondelliften: 15
Stoeltjesliften: 36
Sleepliften: 39

HOTEL CORDIAL ****

HOTEL CORDIAL - GOING AM WILDER KAISER OOSTENRIJK
Hotel met een schitterende ligging op de pistes van skiparadijs Wilder Kaiser-Brixental, omgeven door imposante bergen.
Na een dag op de latten kan je hier zalig relaxen in de wellnesszone en genieten van de lekkere gerechten in het restaurant.

Ligging:
Dit schitterende hotel ligt op ca. 400 m van de liften en 10 min. stappen van het centrum van
Elmau. Het schitterende hotel ligt op de piste (skiën van en tot aan het hotel mogelijk).
Stoeltjeslift tegenover het hotel. Kinderskilift naast het hotel.
Faciliteiten:
Het hotel biedt een overdekt zwembad (8 x 5 m), infraroodcabine, sauna, dampbad en handdoekenservice. Massage en solarium tegen betaling. Voor de kinderen is er een speelruimte.
Kamers:

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:

Ruime kamers met bad of douche, haardroger, badjas, toilet , minibar, gratis wifi, tv en gratis
minisafe . Kinderbedjes zijn gratis ter beschikking.

Kamertypes:

Maaltijden:

2-4 persoonskamer

Verwöhnpension : warm en koud ontbijtbuffet met sekt, 4 gangendiner met keuze van het
hoofdgerecht + saladebuffet of specialiteitenavond. Dagelijks vieruurtje. 1x/week huttenavond
(op die dag is het hotelrestaurant gesloten en vindt het diner plaats in een rustieke berghut).
Kerstavonddiner op 24/12.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Kerst
(zondag 23/12 - zondag 30/12/2018)

Krokus
(zondag 03/03 - zondag 10/03/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1115

Volwassenen

€ 1395

12 - 15 jaar

€ 650

12 - 15 jaar

€ 895

6 - 11 jaar

€ 510

6 - 12 jaar

€ 670

0 - 5 jaar

GRATIS

0 - 5 jaar

GRATIS

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders kunnen skiën naar
andere gebieden in het Brixental.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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HOTEL SONNENHOF ****s

HOTEL SONNENHOF - GOING AM WILDER KAISER OOSTENRIJK
Prachtig 4-sterren Superiorhotel, op wandelafstand van de liften.
Uitzonderlijke wellness en culinaire hoogstandjes.

Ligging:
Het hotel ligt op wandelafstand (400m) van het skigebied. De skibus stopt meteen voor de deur.

Sterren:

Faciliteiten:

Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:

In Sonnenhof wacht er een wellness-oase op u met een 1500 m² grote spa, 2 verwarmde
bio-vijvers, binnenzwembad, sauna en beauty & wellness. Wifi is in het hele hotel verkrijgbaar
en is gratis.
Kamers:
De kamers van Hotel Sonnenhof zijn traditioneel (Tirools) ingericht en comfortabel, met een
zithoek en een eigen badkamer met douche. De meeste kamers hebben ook een eigen balkon.
Famiskiklanten krijgen een Wohnkomfortzimmer 30 - 42 m².
Maaltijden:

Kamertypes:
2-4 persoonskamer
Wohnkomfortzimmer 30 - 42 m²

Verwohnpension : uitgebreid regionaal ontbijtbuffet, een snack en soepen tussen de middag
alsmede taart in de namiddag. ‘s Avonds een 6 gangenkeuzemenu met saladebuffet , 3 x per
week een themabuffet. Daarnaast zijn water, sapjes en thee in het saunagedeelte inbegrepen.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Kerst
(zondag 23/12 - zondag 30/12/2018)

Krokus
(zondag 03/03 - zondag 10/03/2019)
Auto

Auto
Volwassenen

€ 1325

Volwassenen

€ 1325

14 - 15 jaar

€ 925

14 - 15 jaar

€ 925

11 - 13 jaar

€ 555

11 - 13 jaar

€ 555

6 - 10 jaar

€ 470

6 - 10 jaar

€ 470

0 - 5 jaar

GRATIS

0 - 5 jaar

GRATIS

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders kunnen skiën naar
andere gebieden in het Brixental.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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Famisun zomervakanties: met de kids op zomerreis.
Ontdek ons aanbod op www.famisun.be
Namibië 4kids

Bali 4kids

Zuid-Afrika 4kids

Kenia 4kids

Cruise 4kids

Topspin Tennisvakanties: ontdek onze aantrekkelijke formule van sport, relaxen & gastronomie.
www.topspin-tennisvakanties.be

Easy 2 Travel: eerlijk en professioneel reisadvies voor uw reis op maat.
www.easy2travel.be

GROSSARL

GROSSARL - SKI AMADE OOSTENRIJK
Großarl is één van de goedkopere alternatieven voor een wintersportvakantie in het Salzburger Land.
Wanneer u een betaalbare gezinsvakantie zoekt, dan bent u in Großarl zeer zeker aan het juiste adres.

Info:
In het skigebied Großarl zijn verrassend veel skimogelijkheden met makkelijke tot zeer
moeilijke skipistes. In dit dal staat gezelligheid voorop en zul je mooie familiale hotels terug
vinden.
Tevens is dit ook een zeer kindvriendelijk skigebied met wijde oefenweiden. Voor de skiërs is
hier voor elk wat wils en komt men hier grote wijde blauwe pistes tegen, maar ook moeilijke
buckelpistes dus eenieder kan zich hier heerlijk uitleven. De après-ski is hier heerlijk gemoedelijk.
Het Grossarltal maakt ook deel uit van het Skiverbond Amadé, waardoor u met uw skipas toegang
krijgt tot meer dan 850 kilometer , niet aaneengesloten, skipistes in de omringende gebieden
zoals de Salzburger Sportwelt, Dachstein-Tauern, Schladming en Hochkönigs Winterreich.

Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:

Doelgroep:

Skigebied:

Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.

Afstand vanuit Brussel: 975 km
Hoogte: van 800 m tot 2700 m
Totaal aantal pistes: 860 km
Pistes aan hotel: 205 km
Blauwe pistes: 280 km
Rode pistes: 483 km
Zwarte pistes: 97 km
Gondelliften: 44
Stoeltjesliften: 96
Sleepliften: 130
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HOTEL ROSLEHEN ****

HOTEL ROSLEHEN - GROSSARL OOSTENRIJK
Eén van de beste hotels van Großarl.
Zeer ruime, mooie kamers met balkon met prachtig uitzicht over het dal & Grossarl

Ligging:
Hotel Roslehen is rustig gelegen, op 5 minuten lopen van het centrum van Großarl. Het bevindt
zich meteen naast de kabelbaan Hochbrand.
Faciliteiten:
Gratis gebruik van de gerenoveerde, ruime wellnesszone met kruidensauna, Finse sauna,
stoombad, infraroodcabine, waterbedden, rustruimte enz. Badjassen en badsandalen voor
volwassenen en kinderen. Er is een kinderspeelruimte met spelletjes voor kleine en grote
kinderen. Jeugdkamer met tafeltennis, tafelvoetbal en PlayStation. Er is gratis wifi in het ganse
hotel.
Kamers:
Ruime, pas gerenoveerde kamers met douche, wc, haardroger, tv, radio, telefoon, schrijfhoekje,
safe en balkon. Voor de kamers met een scheidingsdeur zijn er aangepaste kinderprijzen.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
type 10 : 1 - persoonskamer
type 20 : 2 - persoonskamer
type 30 : 3 - persoonskamer
type 40 : 4 - persoonskamer
Type 50s : 5 - persoonskamer met
tussendeur

Maaltijden:
Verblijf in halfpension: ontbijtbuffet met biohoek, ‘s avonds een 4 gangenkeuzemenu met
saladebuffet.

Skilessen: € 150

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Pasen : Komfort Kamer
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Pasen : Familiekamer met scheidingsdeur
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 990

Volwassenen

€ 990

12 - 15 jaar

€ 520

12 - 15 jaar

€ 520

6 - 11 jaar

€ 360

6 - 11 jaar

€ 520

0 - 5 jaar

GRATIS

0 - 5 jaar

€ 360

- 25 -

2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

VITALHOTEL TAUERNHOF ****

VITALHOTEL TAUERNHOF - GROSSARL OOSTENRIJK
Vitalhotel Tauernhof is een prachtig viersterrenfamiliehotel dat over alle comfort beschikt.
Het heeft een fantastische ligging in Großarl, in het zuidelijk deel van Salzburger Land.

Ligging:
Hotel Tauernhof is één van de mooiste viersterrenhotels op 200m van de gondelbaan
Hochbrand, in het skigebied van Grossarl-Dorfgastein.
Faciliteiten:
Het kindvriendelijke hotel biedt een kinderspeelruimte voor groot en klein, skibergruimtes,
biljart, tafeltennis, lift. Uitgebreide wellness met 2 binnenzwembaden, whirlpool en klein
buitenzwembad. Extra ontspanning in het moderne saunacomplex met de nieuwe Alm sauna,
Finse sauna, kruidensauna, nieuwe panoramasauna, stoombad en relaxruimte. Massages,
schoonheidsbehandelingen en solarium tegen betaling.
Kamers:
Ruime kamers met bad of douche, wc, haardroger, badmantel, badslippers, tv, radio, tel., minibar, safe en gratis wifi en grotendeels met balkon.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
type 10 : 1 - persoonskamer
type 20 : 2 - persoonskamer
type 30 : 3 - persoonskamer
type 40 : 4 - persoonskamer

Maaltijden:
Verwöhnpension: welkomstdrink, ontbijtbuffet met biohoek, namiddagsnack, keuzemenu met
salade-, dessert- en kaasbuffet, dieetkeuken, 1x voorgerechtenbuffet, 1x galadiner.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren.

Pasen
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Auto
Volwassenen

€ 1160

15 - 17 jaar

€ 970

12 - 14 jaar

€ 580

6 - 11 jaar

€ 390

0 - 5 jaar

GRATIS

Skilessen: € 150

Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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HOCHZEIGER

HOCHZEIGER - TIROL OOSTENRIJK
Het skigebied Hochzeiger ligt aan het begin van het Pitztal in Tirol.
Het sneeuwzekere gebied reikt van 1450 tot 2450 meter hoogte, en is voor veel wintersporters nog een blinde vlek.
Het skigebied is met name bij families zeer in trek.
Info:
De skipistes beschikken bovendien over 22 sneeuwkanonnen, zodat de pistes ook bij weinig
sneeuwval voorzien zijn van een goede laag sneeuw.
Het skigebied is geschikt voor zowel beginners als gevorderden, maar zeer zeker ook voor
kinderen. Met zachtglooiende hellingen en grotendeels zonder bomen is de Hochzeiger de
gezinsskiberg bij uitstek, maar er lokken hier tevens diverse zwart gemarkeerde, dus moeilijkere
pistes.
Kinderen hebben hun eigen skigebied genaamd Pitzis Kinderbergpark. Op een oefenweide kunnen
zij het skiën onder de knie krijgen, en ook de dalafdaling is niet moeilijk. Voor snowboarders is
er een funpark. De talrijke après-ski-bars en skihutten zorgen voor een aangename afwisseling.
Een groot voordeel van de Hochzeiger is het prachtige uitzicht door de hoge ligging en de
bijzonder zonnige ligging. Zelfs hartje winter voelt de zon nog warm aan tot in de late namiddag.
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 830 km
Hoogte: van 1450 m tot 2450 m
Totaal aantal pistes: 60 km
Blauwe pistes: 12 km
Rode pistes: 40 km
Zwarte pistes: 8 km
Gondelliften: 1
Stoeltjesliften: 3
Sleepliften: 5

HOTEL VENETBLICK ****

HOTEL VENETBLICK - JERZENS OOSTENRIJK
Heerlijk familiehotel direct bij de gondel. Gezellig hotel met uitstekende keuken, ouderwetse Oostenrijkse gastvrijheid.
Mooi zwembad en speelkelder voor de kinderen.

Ligging:
Het hotel Venetblick is een gezellig viersterren hotel op een zonnig plateau in het Pitztal direct
bij het dalstation van het skigebied Hochzeiger.
Faciliteiten:
Naast een gezellige bar, biedt het hotel een binnenzwembad, sauna en stoombad, infraroodcabine en een fitnessruimte. De uigebreide spa biedt u professionele massages en diverse
schoonheidsbehandelingen. Het hotel is zeer kindvriendelijk en beschikt over een klimmuur,
een kinderspeelkamer en een heuse kinderbioscoop.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
2-4 persoonskamer
2-4 pers. Suite “S”

Kamers:
Typische gezellige Oostenrijkse kamers met douche, WC, radio , tv, badmantel, safe.
Op aanvraag kan er eventueel een vijfde bed bijgeplaatst worden voor een kind. Tegen een
meerprijs zijn er suites met apart kindergedeelte te bekomen.
Maaltijden:
Verblijf in volpension: het restaurant serveert een uitgebreid ontbijtbuffet, ‘s middags een
skisnack en ‘s avonds een uitgebreid 4-gangenmenu met saladebuffet.

Skilessen: € 150
Prijzen: inbegrepen: verblijf volpension & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Pasen : 2-4 persoonskamer
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Pasen : 2-4 pers. Suite
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1075

Volwassenen

€ 1200

10 - 15 jaar

€ 495

10 - 15 jaar

€ 565

6 - 9 jaar

€ 375

6 - 9 jaar

€ 435

0 - 5 jaar

GRATIS

0 - 5 jaar

GRATIS
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2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

KALS MATREI

KALS MATREI - OSTTIROL OOSTENRIJK
Het familievriendelijke skigebied Grossglockner Resort behoort tot één van de mooiste van de Alpen en is nog een echte geheimtip.
Door de verbinding tussen de skigebieden “Matreier Goldried” en “Kalser Glocknerblick” in december 2008 is een riant skigebied
ontstaan met 110 km aan gevarieerde pistes. Het is hiermee het grootste skigebied van Osttirol.
Info:
Pistes van alle moeilijkheidsgraden, diepsneeuwhellingen, funparks, halfpipes, carvepistes en
voor kinderen een oefenhelling en een Kinderland maken het skigebied compleet. Tel hier de
grote sneeuwzekerheid, de wachttijden bij de liften die er nauwelijks zijn, en de dalafdalingen
die u bijna tot aan de voordeur brengen bij op, en u begrijpt waarom insiders het een geheimtip
noemen.
Met de skipas “SkiHit” bestaat de mogelijkheid om meteen 8 skigebieden te leren kennen:
Großglockner Resort Kals-Matrei, Brunnalm, Lienzer Dolomiten, Sillian, Obertiliach en Kartitsch
in het Hochpusterdal en in Kärnten de gebieden Mölltaler Gletscher en Ankogel. De in totaal 358
km pistes van alle moeilijkheidsgraden laten ieder ski- en snowboardershart sneller kloppen.

Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:

Doelgroep:

Skigebied:

Niet geschikt voor beginnende skiërs. Geen beginnende kinderen van 4 - 8 jaar toegelaten
ofwel dient men de plaatselijke skischool te boeken.

Afstand vanuit Brussel: 1050 km
Hoogte: van 1100 m tot 2621 m
Totaal aantal pistes: 358 km
Pistes aan hotel: 110 km
Blauwe pistes: 20 km
Rode pistes: 76 km
Zwarte pistes: 14 km
Gondelliften: 3
Stoeltjesliften: 9
Sleepliften: 21
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HOTEL GRADONNA ****S

HOTEL GRADONNA - KALS AM GROSSGLOCKNER OOSTENRIJK
Kies voor een verblijf in het ‘Europe’s Leading Green Resort 2015’.
Hotel Gradonna biedt pure verwennerij in een rustgevend kader met optimale, persoonlijke service, luxe in ongedwongen sfeer
met een exclusief wellnessparadijs en vooral niet te vergeten de heerlijke, verfijnde keuken.

Ligging:
Dit nieuwe luxe resorthotel opende in december 2012 zijn deuren en is gelegen midden het
skigebied. Het resort is verkeersvrij en elke familie beschikt over een parkeerplaats onder het
hotel.
Faciliteiten:
Het hotel beschikt over een receptie , restaurant, bar en kinderclub.
Gratis toegang tot 3000 m² wellnesscentrum met overdekt zwembad, verschillende sauna’s,
stoombaden en rustruimte. Tegen betaling zijn er diverse therapieën en schoonheidsbehandelingen. Er is gratis wifi in gans het hotel.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:

Kamers:

type 10 : 1 - persoonskamer
type 20 : 2 - persoonskamer
type 30 : 3 - persoonskamer
type 40 : 4 - persoonskamer

Ruime kamers met douche, toilet, haardroger, badjas, telefoon, radio, tv, kluisje en internetverbinding. Ruimere suites en chalets tegen een meerprijs en op aanvraag.

Ruimere suites tegen een meerprijs
en op aanvraag.

Maaltijden:
Verwöhnpension: de dag start met een uitgebreid ontbijtbuffet met plaatselijke specialiteiten.
Er is een ski-snack tussen 14u en 16u. ‘s Avonds een 4 gangenkeuzemenu met saladebuffet of
themabuffet.

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Kerst
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018)

Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Auto

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
Geen skiles voorzien voor beginners.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren en gaan skiën
in andere deelgebieden van “ Ski Hit”.

Bus

Auto

Volwassenen

€ 1750

€ 1670

Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.

6 - 17 jaar

€ 940

€ 860

Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

€ 450

€ 370

Volwassenen

€ 1575

6 - 17 jaar

€ 725

0 - 5 jaar

€ 195

0 - 5 jaar
- 31 -

SILVRETTA ARENA KAPPL ISCHGL

SILVRETTA ARENA KAPPL ISCHGL - Paznauntal - OOSTENRIJK
De Silvretta Arena is een sneeuwzeker skigebied voor de echte sneeuwsportliefhebber.
Het is een zeer groot skigebied dat beschikt over de modernste liften en uitstekende pistes van Oostenrijk tot in Zwitserland,
Tax Free Shops, winkels, bars, restaurants en Aprés Ski.

Info:
De Silvretta-skipas geldt op 74 liftinstallaties in de skigebieden Ischgl/Samnaun, Kappl, See en Galtür.
Wij hebben gekozen voor 2 hotels in Kappl.
Kappl is een gezellig familieskigebied dat centraal gelegen is in de Silvretta Arena. Aan het
middelstation zijn er meerdere transportbandjes en een speeldorp zodat de kleinste kinderen
kunnen gaan en staan waar ze willen terwijl de ouders kunnen genieten op het zonnige terras bij
Sunny Mountain. Het beschikt over 42km pistes van blauwe en rode pistes voor de rustige skiër
tot skiroutes voor de meer uitdagende skiër. Het gebied is ook voorzien van meerdere restaurants,
hutten en après-ski op en langs de piste, een rodelbaan van 6km en een piste van 8km lengte van
2720m tot 1180m.
De gratis skibus brengt je in 10min van Kappl tot bij de Pardatschgratbahn in Ischgl waar nog eens
238km pistes en skiroutes liggen te wachten. Daar kan je een volle dag skiën via de smokkelroutes
van Oostenrijk tot in Zwitserland zonder twee keer dezelfde piste te nemen. In Samnaun heb je
meerdere Taks Free shops, en op de pistes heb je meerdere restaurants, zonneterrassen en zelfs de
aprés-ski kan je al inzetten op de piste. In het centrum van Ischgl heb je een tal van winkels, gezellige
terrasjes en restaurants en natuurlijk ook een super après-ski.

Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 890 km
Hoogte: van 1377 m tot 2872 m
Totaal aantal pistes: 370 km
waarvan 42 km in Kappl
Blauwe pistes: 62 km
Rode pistes: 211 km
Zwarte pistes: 59 km
Skiroutes: 28 km
Gondelliften: 12
Stoeltjesliften: 32
Sleepliften: 20
Transportbanden: 10

HOTEL AUHOF ****

HOTEL AUHOF - KAPPL OOSTENRIJK
Auhof is een luxehotel op de pistes van Kappl en op nauwelijks acht kilometer van Ischgl.
Het hotel werd gebouwd volgens de normen van een vijfsterrenhotel.

Ligging:
Dit luxueuze viersterren hotel heeft een zeer gunstige ligging: meteen aan de skipiste en de
skilift. De gratis skibus naar Ischgl stopt slechts 20 meter verderop.
Faciliteiten:
Er is gratis wifi beschikbaar in de hele accommodatie. De spa is uitgerust met een Finse sauna,
een infraroodcabine, een stoombad, een ontspanningsruimte, een zonneterras en een fitnessruimte.
Kamers:
De elegante kamers beschikken over een flatscreen-tv met satellietzenders, een koelkast en
een badkamer met een haardroger, badjassen en slippers. Familienzimmer Dias op aanvraag en
tegen een meerprijs van € 100 per volwassene.
Maaltijden:
Halfpension: u kunt genieten van Oostenrijkse en internationale gerechten in het restaurant
of een ruime keuze aan wijn ontdekken in de nieuwe wijnbar en de lounge van het hotel. Voor
kinderen is er een speciaal menu en een buffet beschikbaar. Het Auhof heeft bovendien een
après-skibar met pizzeria, Schupfa.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
2 - 4 pers. kamer Trisanna
Familienzimmer 2-4 Dias “S”
De “Familienzimmer Dias” hebben
een glazen wand die de slaapkamer
van de kinderen afscheidt. Deze
suites hebben een kleine meerprijs
van € 100 per volwassene.

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Pasen : 2 - 4 pers. kamer Trisanna
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Pasen : Familienzimmer Dias
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1295

Volwassenen

€ 1395

12 - 15 jaar

€ 905

12 - 15 jaar

€ 905

8 - 11 jaar

€ 855

8 - 11 jaar

€ 855

4 - 7 jaar

€ 470

4 - 7 jaar

€ 470

0 - 3 jaar

GRATIS

0 - 3 jaar

GRATIS

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren en gaan skiën
in Ischgl ( inbegrepen in de skipas)
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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HOTEL GARNI KAPPLERHOF ***

HOTEL GARNI KAPPLERHOF - KAPPL OOSTENRIJK
Volledig vernieuwde bed & breakfast tussen Ischgl en Kappl.
Zeer ruime moderne kamers en appartementen.

Ligging:
Het Kapplerhof ligt op 2 km van Kappl en op 4 km van Ischgl. De skibus naar Ischgl en Kappl
stopt voor de deur.

Sterren:

De spa beschikt over een sauna, een infraroodcabine en een ontspanningsruimte. In de tuin
zijn een terras en een barbecueplek. U kunt gebruikmaken van de skiberging met kluisjes en
een droger voor skischoenen. Er is een ruimte voorzien waar jullie ‘s avonds gezellig samen
kunnen koken en eten.

Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:

Kamers:

Kamertypes:

Faciliteiten:

De ruime , moderne appartementen van Sport Garni Kapplerhof bieden uitzicht op de rivier en
hebben een flatscreen-tv met satellietzenders, een koelkast, een zithoek en een badkamer. U
kunt gratis gebruikmaken van een laptop. De bovenste verdiepingen zijn bereikbaar met de lift.
Er zijn appartementen tot 6 personen beschikbaar.

3-pers.appartement
4-pers.appartement
5-pers.appartement
6-pers.appartement

Maaltijden:
Verblijf in kamer met ontbijt. Zeer uitgebreid ontbijtbuffet. Voor het avondmaal zijn er enkele
restaurants in de buurt.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Seizoensafsluiter Ischgl: inbegrepen : reis met slaapbus en verblijf kamer met ontbijt.
Skipas 3 dagen inclusief het concertticket van 30 april is ter plaatse te betalen.

Pasen :
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Seizoensafsluiter ISCHGL
(vrijdag 26/04 - woensdag 01/05/2019)

Auto
Volwassenen

€ 685

8 - 15 jaar

€ 540

0 - 7 jaar

€ 295

Bus
Volwassenen

€ 495

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren en gaan skiën
in Ischgl ( inbegrepen in de skipas)
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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KATSCHBERG

KATSCHBERG - SALZBURGERLAND OOSTENRIJK
Skiën, bergen & thermen voor een nieuwe dimensie van ontspanning.
Gastein biedt behalve sneeuwzekerheid ook twee eersteklas thermen met een uniek bergpanorama.
Info:
Dit zonnige en sneeuwzekere stuk Salzburgerland ligt beschermd achter het Tauerngebergte en
daarom heeft men hier geen last van stormen, wat dus ideaal is voor de skiërs. De dorpen vormen
geregeld een oase van rust en met de uitstekende pistes is het hier dus heerlijk vertoeven. De
pistes zijn er in alle soorten en maten en zullen voor iedere skiër van beginner tot vergevorderde
een mooie uitdaging bieden. De vele voorzieningen en hotels maken dit tot een uitstekende
wintersportbestemming.
Drie beginnerspistes liggen vlakbij het hotel. Maak gebruik van de verlichte avondskipiste of
ontdek de leukste après-skibars in de buurt.
Het skigebied van Katschberg zelf telt 70km maar je kan ook gebruik maken van het skigebied
Grosseck - Speiereck (50km) en Fanningberg (30km) mits een verplaatsing met de eigen wagen
van 10 minuten.
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 998 km
Hoogte: van 1100 m tot 2200 m
Totaal aantal pistes: 150 km
waarvan 70 km aan het hotel
Blauwe pistes: 59 km
Rode pistes: 64 km
Zwarte pistes: 27 km
Gondelliften: 1
Stoeltjesliften: 7
Sleepliften: 4

APARTHOTEL HUTTER ****

APARTHOTEL HUTTER - KATSCHBERG OOSTENRIJK
Traditioneel Oostenrijks Aparthotel met ontbijt , meteen aan de piste.
Ligging:
Aparthotel Hutter ligt op een kleine heuvel aan de Aineck-zijde van de Katschberg, pal naast de
skipistes. U kunt vanaf het hotel regelrecht naar de skiliften van Aineck skiën. De lessen starten
ca. 700m van het hotel.
Faciliteiten:
Tot de spafaciliteiten behoren een Finse sauna, een stoomsauna met kleurentherapie, een
solarium en een ontspanningsruimte in de wintertuin met waterbedden. Er is een kinderspeelkamer met biljart, tafeltennis en een Playstation en Wii-console. Gratis wifi.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:

Gezien het beperkt aantal kamers in allotment is hier geen reisleiding en animatie voorzien.
De reisleider van Famiski die in een ander hotel verblijft, helpt u graag verder.

Kamertypes:

Kamers:

4 p. Appartement Tschaneck 50 m²
4 p. Appartement Kareck “ S “ 55m²

Alle appartementen bieden plaats voor maximum 2 volwassenen en 2 kinderen,
hebben een balkon of een terras en een kitchenette. U beschikt er over een gezellige
woonkamer en 2 flatscreentelevisies. De appartementen “ Kareck” hebben een extra slaapkamer met een stapelbed. Hiervoor is een meerprijs van € 100 per volwassene.
Maaltijden:
Uitgebreid ontbijtbuffet met biohoek.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Kerst
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018)

Skilessen: € 150

Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Bus

Auto

Bus

Auto

Volwassenen

€ 1065

€ 985

Volwassenen

€ 1065

€ 985

13 - 18 jaar

€ 885

€ 805

13 - 18 jaar

€ 885

€ 805

7 - 12 jaar

€ 695

€ 615

7 - 12 jaar

€ 695

€ 615

2 - 6 jaar

€ 450

€ 370

2 - 6 jaar

€ 450

€ 370

0 - 1 jaar

€ 170

GRATIS

0 - 1 jaar

€ 170

GRATIS

- 37 -

2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders kunnen skiën naar de
andere deelgebieden van Lungau &
Katschberg)
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

HOTEL DAS STOCKBETT ***

HOTEL DASS STOCKBETT - KATSCHBERG OOSTENRIJK
Gezellig hotel meteen aan het skigebied dat vorige winter
volledig werd gerenoveerd tot een modern geheel.

Ligging:
Das Stockbett ligt in Rennweg, op 100 meter van de Aineckbahn. Directe verbinding via brug
naar de blauwe piste en tussen de Aineck en Tschanek in. Op wandelafstand van de start van
de lessen. Restaurants en winkels in de onmiddellijke omgeving.
Faciliteiten:
Het hotel biedt een receptie, koffiebar en opslagplaats voor het skimateriaal. Voor de kinderen
is er een grote speelzaal. Gratis wifi in gans het hotel. Gratis parking bij het hotel.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:

Kamers:
2-4 persoonskamer

Eenvoudige, moderne kamers met douche en flatscreentelevisie.
Kinderen slapen in een stapelbed. Sommige kamers hebben uitzicht op de bergen.

Maaltijden:
Kamer met ontbijt : elke ochtend is van 07.30 uur tot 11.00 uur een gratis ontbijtbuffet
beschikbaar.
Skilessen: € 150

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Kerst
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1195

€ 1115

16 - 18 jaar

€ 795

€ 715

6 - 15 jaar

€ 740

€ 680

0 - 5 jaar

€ 615

€ 535

Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 975

€ 895

6 - 11 jaar

€ 795

€ 715

6 - 15 jaar

€ 740

€ 680

0 - 5 jaar

€ 615

€ 535
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2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders kunnen skiën naar de
andere deelgebieden van Lungau &
Katschberg;
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

HOTEL LÄRCHENHOF ****

LÄRCHENHOF - KATSCHBERG OOSTENRIJK
In het luxueuze familiehotel Lärchenhof geniet je van een onvergetelijk verblijf
dankzij de uitstekende ligging aan het skigebied, de comfortabele kamers en de talrijke wellnessfaciliteiten.

Ligging:
Het hotel ligt op 1600m hoogte, meteen aan het skigebied en op wandelafstand van de start
van de lessen.
Faciliteiten:
Hotel Lärchenhof beschikt over een overdekt zwembad en een 1000m² groot wellnesscentrum
met sauna, stoombad, bubbelbad en zonnebank. Er is gratis wifi in het ganse hotel.
Kamers:

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:

De modern ingerichte kamers “ Sternenhimmel “ zijn voorzien van een badkamer met douche,
haardroger, toilet, dvd-speler, flatscreen tv, kluisje, en een waterkoker voor koffie en thee. Er is
gratis wifi. Op aanvraag en tegen een meerprijs : familie-appartement met extra slaapkamer.
Maaltijden:

4p. juniorsuite “ Sternenhimmel “
Familie-appartement “S” met 2
slaapkamers

Verblijf in halfpension: uitgebreid ontbijtbuffet met showcooking, en ‘s avonds een verfijnd
viergangendiner met saladebuffet.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Kerst
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018)

Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)
Auto

Auto
Volwassenen

€ 1595

Volwassenen

€ 1550

16 - 18 jaar

€ 1275

16 - 18 jaar

€ 1250

6 - 15 jaar

€ 960

6 - 15 jaar

€ 935

3 - 5 jaar

€ 535

3 - 5 jaar

€ 495

0 - 2 jaar

GRATIS

0 - 2 jaar

GRATIS

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders kunnen skiën naar de
andere deelgebieden van Lungau &
Katschberg;
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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KITZBÜHEL

KITZBÜHEL - TIROL OOSTENRIJK
In 2013 en 2014 en 2016 werd Kitzbühel onderscheiden als ‘Beste Skigebied Wereldwijd’
door Skiresort.de, het grootste testportal voor skigebieden.

Info:
De skipas Kitzbühel biedt met 170 pistekilometers veel skiplezier. De stoeltjeslift «Resterhöhe»
start meteen voor Pass Thurn en biedt zo perfecte toegang tot het skigebied met een totaal
van 51 liftvoorzieningen die u gemakkelijk naar de pistes brengen aan de Gaisberg, Pengelstein,
Hahnenkamm, Kitzbüheler Horn en Resterhöhe en tot op 2000 m hoogte.
Het Mercedes-Benz snowpark is een waar “Boarders Paradise” met kickers, quarterpipe, slides,
rails en een 70 m lange halfpipe die het hart van elke snowboarder sneller doet slaan. Ideaal
voor gezinnen zijn de eenvoudige afdalingen aan de Gaisberg, Ehrenbachhöhe en Pengelstein.
Rondom Pengelstein, Bichlalm en Steinbergkogel zijn er talrijke gemarkeerde skiroutes van alle
niveaus, evenals prachtige diepsneeuwafdalingen buiten de pistes.
Een echt hoogtepunt zijn ook de meer dan 40 gratis w-lan hotspots in het skigebied! Zo hebt u
makkelijk internettoegang en kunt u uw indrukken meteen met uw vrienden thuis delen.
Doelgroep:

Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 915 km
Hoogte: van 800 m tot 2004 m
Totaal aantal pistes: 170 km
Pistes aan hotel: 140 km
Blauwe pistes: 70 km
Rode pistes: 78 km
Zwarte pistes: 22 km
Gondelliften: 11
Stoeltjesliften: 26
Sleepliften: 13

Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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FERIENHOTEL PASS THURN ****

FERIENHOTEL PASS THURN - JOCHBERG OOSTENRIJK
Ferienhotel Pass Thurn ligt op 1 273 m hoogte en op het hoogste punt van de bergpas naar Mittersill.
Van het hotel direct naar de liften! Verblijf in All Inclusive !

Ligging:
Dit 4-sterren hotel ligt meteen aan de beginnerspiste in Jochberg met daarnaast de nieuwe
zetellift. De nieuwe 6-persoonslift met zetelverwarming brengt u in minder dan 6 min. van het
hotel tot in het skigebied van Kitzbühel.

Sterren:

Het hotel beschikt over een grote kinderspeelruimte met Playstation, minicinema, skibergruimte en lift. Uitgebreid saunalandschap met verschillende sauna’s, stoombad, relaxruimte. Verder
biedt het hotel ook nog tafeltennis, fitness, kegelbaan, biljart en darts.

Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:

Kamers:

Kamertypes:

Faciliteiten:

Ruime kamers met bad of douche, wc, haardroger, badmantel, sat.-tv, radiowekker, tel., safe,
minibar en gedeeltelijk met balkon. Gratis internetverbinding. Op aanvraag en tegen een meerprijs zijn suites met apart kindergedeelte ( mezzanine) of 2 kamers naast elkaar.
Maaltijden:
All Inclusive : ‘s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet het lunchpakket kunt u zelf klaarmaken
en bestaat uit: brood, beleg, fruit, enz... Om 16.00 uur is er een koude of warme snack.
‘s Avonds een driegangendiner met keuze uit twee hoofdgerechten of een driegangendiner in
buffetvorm.
Tussen 16.00 en 23.00 uur zijn de volgende dranken inclusief: koffie, thee, witte wijn, rode wijn,
frisdrank, fruitsappen en bier.

type 10 : 1 - persoonskamer
type 20 : 2 - persoonskamer
type 40 : 4 - persoonskamer
type 50 : 5 - persoonskamer
type 40s : 4 - persoonssuite of 2
kamers naast elkaar.
Type 50 en type 40S hebben een
meerprijs

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Krokus : All Inclusive !
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Pasen : All Inclusive !
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Auto

Auto
Volwassenen

€ 1570

Volwassenen

€ 1495

12 - 16 jaar

€ 1295

12 - 16 jaar

€ 1295

7 - 11 jaar

€ 460

7 - 11 jaar

€ 460

5 - 6 jaar

€ 415

5 - 6 jaar

€ 415

0 - 4 jaar

€ 285

0 - 4 jaar

€ 285

Skilessen: € 150
3u les in de voormiddag + 1,5u
skibegeleiding in de namiddag.
1 dag/week volledige opvang voor
de kinderen, zodat de ouders een
ganse dag kunnen skiën naar Kitzbühel . (inbegrepen in de skipas)
Geen les op vrijdagnamiddag.
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PITZTAL

PITZTAL - TIROL OOSTENRIJK
Het Pitztal is uitgegroeid tot één van de meest geliefde skigebieden van Oostenrijk, vooral bij jonge, sportieve mensen.
Het lange skiseizoen vanaf de herfst tot aan de zomer draagt daar zeker aan bij.
Info:
Nergens in Oostenrijk kun je per kabelbaan zo’n hoog punt bereiken: 3440 meter. Allereerst is er
de Pitztaler Gletsjer. Naar beneden zoeven op deze gletsjer is echt een geweldige ervaring, die
geen enkele wintersporter mag missen.
De sneeuw op de mooie, brede pistes is gans de dag van super kwaliteit. Dit gebied is dan ook
uitstekend geschikt voor beginnende skiërs.
Het tweede skigebied in het Pitztal heet Rifflsee en ligt vlakbij het dorp Mandarfen. De pistes zijn
hier over het algemeen redelijk makkelijk.
Aan après-skibars en gezellige cafés is er in het dorp geen gebrek.
Het skigebied Pitztal heeft een eigen funpark, boardercross en 2 halfpipes waardoor het
skigebied ook bij snowboarders erg populair is. Behalve bij slecht weer gaan de lessen door op
de gletsjer. De hotels bevinden zich niet aan de gletsjer. De verplaatsing ( 5 min.) gebeurt met
eigen vervoer of skibus. Het treintje Pitzexpress brengt je in 8 min. boven op de gletsjer.
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
Meestal gaan de Nederlandstalige snowboardlessen door met onze gediplomeerde
snowboardmonitoren. Uiterst geschikt voor tieners.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 850 km
Hoogte: van 1450 m tot 3440 m
Totaal aantal pistes: 68 km
Blauwe pistes: 15 km
Rode pistes: 40 km
Zwarte pistes: 13 km
Gondelliften: 3
Stoeltjesliften: 5
Sleepliften: 13
Skitrein: 1

HOTEL BERGLAND ***S

HOTEL BERGLAND - ST. LEONHARD IM PITZTAL OOSTENRIJK
Hotel Bergland heeft een echte Tiroolse sfeer en voor langlaufliefhebbers heeft het de perfecte ligging.
De langlaufloipes vindt u direct voor het hotel.

Ligging:
Het hotel ligt op ca. 5 min. rijden van de liften en treintje naar de gletsjer. Er stopt een skibus
voor de deur. Om de 20 min. rijdt er een skibus van al onze hotels naar de gletsjer.
Faciliteiten:
Dit gezellige hotel biedt u een restaurant en gezellige après-skibar. Gratis parking. U kunt
dagelijks gratis gebruik maken van sauna, dampbad, infraroodcabine, biljart en tafeltennis.
Kamers:

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:

De kamers beschikken over bad/wc, telefoon, satelliet-tv met radio en haardroger.
De meeste kamers hebben een balkon. Er is één suite verkrijgbaar met aparte kinderkamer.

Kamertypes:

Maaltijden:

2 - persoonskamer
3 - persoonskamer
4 - persoonskamer
5 - persoonskamer
Suite “S”

Halfpension: de dag begint met een uitgebreid ontbijtbuffet. ‘s Avonds serveert men een
4-gangenmenu met keuze van het hoofdgerecht en saladebuffet, wekelijks een galadiner, of
landelijk buffet.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Voor de suite met apart
kindergedeelte is er een kleine
opleg en aangepaste kinderprijzen

Auto
Volwassenen

€ 1080

15 - 17 jaar

€ 895

10 - 14 jaar

€ 485

0 - 9 jaar

Skilessen: € 150

GRATIS

Pasen 1
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Pasen 2
(zaterdag 13/04 - zaterdag 20/04/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1080

Volwassenen

€ 1080

15 - 17 jaar

€ 895

15 - 17 jaar

€ 895

10 - 14 jaar

€ 485

10 - 14 jaar

€ 485

0 - 9 jaar

GRATIS

GRATIS

0 - 9 jaar
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2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren en gaan skiën
naar Rifflsee ( inbegrepen in de skipas)
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

HOTEL GLETSCHERBLICK ****

HOTEL GLETSCHERBLICK - ST. LEONHARD IM PITZTAL OOSTENRIJK
Hotel Gletscherblick biedt een panoramisch uitzicht op de Pitztaler-gletsjer.
Het ligt op 700 meter van de Pitzexpress naar de gletsjer en biedt een moderne spa.

Ligging:
Het hotel is gelegen tussen Mandarfen en Mittelberg op 1700 meter boven de zeespiegel, op
700m van de Pitzexpress.

Sterren:

Het hotel beschikt o.a. over een uitgebreid saunalandschap en een fitnessruimte. Voor de
kinderen is er een mooie speelruimte. Er is gratis wifi in gans het hotel.

Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:

Kamers:

Kamertypes:

Faciliteiten:

Ruime kamers voorzien van telefoon, radio, satelliet-tv, kluisje, douche, toilet en balkon.
Maaltijden:
Verwöhnpension : welkomstdrink, uitgebreid ontbijtbuffet, skisnack in de namiddag,
4 gangenkeuzemenu met saladebuffet, 1x/week thema-avond, 1x/week galadiner.

type 10 : 1 - persoonskamer
type 20 : 2 - persoonskamer
type 30 : 3 - persoonskamer
type 40 : 4 - persoonskamer

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Pasen 2
(zaterdag 13/04 - zaterdag 20/04/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1080

Volwassenen

€ 1025

10 - 14 jaar

€ 525

10 - 14 jaar

€ 525

7 - 9 jaar

€ 295

7 - 9 jaar

€ 295

3 - 6 jaar

€ 250

3 - 6 jaar

€ 250

0 - 2 jaar

GRATIS

0 - 2 jaar

GRATIS

Pasen 1
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Auto
Volwassenen

€ 525

7 - 9 jaar

€ 295

3 - 6 jaar

€ 250

0 - 2 jaar

GRATIS

2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren en gaan skiën
naar Rifflsee ( inbegrepen in de skipas)
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.

€ 945

10 - 14 jaar

Skilessen: € 150

Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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HOTEL GUNDOLF ***S

HOTEL GUNDOLF - ST. LEONHARD IM PITZTAL OOSTENRIJK
De eigenaars Evi en Reinhard Knabl zorgen voor een warm onthaal en een uitstekende service.
Hier komen gasten graag terug. Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding!

Ligging:
Mooi verwenhotel in het gehucht Tieflehn/St-Leonhard, aan het uiteinde van het Pitztal, op ca.
800 m van Mandarfen en op ca. 2 km van het treintje naar de gletsjer. Er rijdt een gratis hotelbusje tot aan de liften.
Faciliteiten:
Gratis gebruik van nieuw wellnesscomplex met Finse sauna, biosauna, dampbad, sanarium,
kruidenstoombad, laconium, bubbelbad, massagedouche, zonnegrot en verwarmde bank.
Gezien het beperkt aantal kamers in allotment, is hier geen reisleiding en animatie voorzien. De
reisleider van Famiski die in een ander hotel verblijft, helpt u graag verder.
Kamers:
Ruime kamers met bad/douche, wc, telefoon, radio, tv, haardroger en grotendeels met balkon.
Prijs suites met een apart kindergedeelte op aanvraag.
Maaltijden:
Verwöhnpension: uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een 4-gangenmenu met keuze van het
hoofdgerecht en saladebuffet. Kindermenu t.e.m. 10 jaar. Skisnack tussen 15u en 17u.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
type 10 : 1 - persoonskamer
type 20 : 2 - persoonskamer
type 30 : 3 - persoonskamer
type 40 : 4 - persoonskamer
type 50s : 5 - persoonssuite
Voor de suites met apart
kindergedeelte is er een kleine opleg en aangepaste kinderprijzen

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Skilessen: € 150
Pasen 1
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren en gaan skiën
naar Rifflsee ( inbegrepen in de skipas)

Auto
Volwassenen

€ 995

15 - 17 jaar

€ 780

10 - 14 jaar
0 - 9 jaar

€ 480

Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.

GRATIS

Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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HOTEL MITTAGSKOGEL ****

HOTEL MITTAGSKOGEL - ST. LEONHARD IM PITZTAL OOSTENRIJK
Een van onze bestsellers in Sankt Leonhard im Pitztal!
Het Sportiv-Hotel Mittagskogel ligt tegenover de kabelbaan van de Rifflsee en op slechts 1 minuut rijden van de gletsjer.

Ligging:
In het centrum van Mandarfen aan de Schirmbar, de après-ski bar . Meteen aan de liften van
Rifflsee en op ca. 1300 m van de ‘Pitzexpress’ naar de gletsjer , waar de skilessen doorgaan.
Faciliteiten:
Het hotel beschikt o.a. over een overdekt zwembad, een saunalandschap en een fitnessruimte.
Tegen betaling kun je gebruik maken van het schoonheidssalon met diverse behandelingen,
massages en zonnebank. Voor de kinderen is er een mooie speelruimte. Er is gratis wifi in gans
het hotel.
Gezien het beperkt aantal kamers in allotment, is hier geen reisleiding en animatie voorzien.
De reisleider van een ander hotel helpt u graag verder.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
2-4 persoonskamer

Kamers:
Ruime kamers voorzien van telefoon, radio, satelliet-tv, kluisje, douche en toilet. Badtas te huur
(badjas, badslippers en badhanddoek). Balkon.
Maaltijden:
Halfpension: welkomstdrink, ontbijtbuffet, 4 gangenkeuzemenu met saladebuffet, 1x/week
thema-avond, 1x/week galadiner.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Pasen
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Auto
Volwassenen

€ 1090

10 - 15 jaar

€ 920

6 - 9 jaar

€ 580

0 - 5 jaar

GRATIS

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren en gaan skiën
naar Rifflsee ( inbegrepen in de skipas)
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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HOTEL PIZ ***

HOTEL PIZ - ST. LEONHARD IM PITZTAL OOSTENRIJK
Modern familiair comforthotel direct in het centrum van Mandarfen, naast het dalstation van de Rifflseebaan.
Bruisende après-ski in de omgeving van het hotel.

Ligging:
Piz hotel heeft een uitstekende en centrale ligging in Mandarfen (1.680 m), meteen aan de
Rifflseegondellift. U kunt dan ook skiën tot aan het hotel. De Pitzexpress (naar de gletsjer) ligt
op ca. 1 km. De lessen van Famiski gaan altijd door op de gletsjer.
Faciliteiten:
In het hotel vindt u de après-skibar “Pitztaler Alm” . U kunt gratis gebruik maken van: sauna,
dampbad en tafeltennis. Gratis toegang tot zwembad en wellness van zusterhotel “ Seppl” .
(op 3 km). Gezien het beperkt aantal kamers in allotment, is hier geen reisleiding en animatie
voorzien. De reisleider van een ander hotel helpt u graag verder.
Kamers:
Alle modern ingerichte kamers zijn uitgerust met een satelliet-tv met ca. 6 programma’s, telefoon en haardroger, bad of douche, apart toilet en balkon.
Maaltijden:
Halfpension : de dag begint met een uitgebreid ontbijtbuffet. ‘s Avonds serveert men een
4-gangenmenu met keuze van het hoofdgerecht en saladebuffet, wekelijks een galadiner, of
landelijk buffet.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
type 10 : 1 - persoonskamer
type 20 : 2 - persoonskamer
type 30 : 3 - persoonskamer
type 40 : 4 - persoonskamer
type 50 : 5 - persoonskamer
( op aanvraag)

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Kerst
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018)

Nieuwjaar
(zaterdag 29/12 - zaterdag 05/01/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 995

Volwassenen

€ 1115

10 - 14 jaar

€ 450

10 - 14 jaar

€ 450

6 - 9 jaar

€ 195

6 - 9 jaar

€ 195

0 - 5 jaar

GRATIS

0 - 5 jaar

GRATIS

Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Pasen 1
(zat. 06/04 - zat 13/04/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1090

Volwassenen

€ 960

10 - 14 jaar

€ 450

10 - 14 jaar

€ 450

6 - 9 jaar

€ 195

6 - 9 jaar

€ 195

0 - 5 jaar

GRATIS

0 - 5 jaar

GRATIS
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Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren en gaan skiën
naar Rifflsee ( inbegrepen in de skipas)
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

SPORTHOTEL SEPPL ****

SPORT & VITALHOTEL SEPPL - ST. LEONHARD IM PITZTAL OOSTENRIJK
Sport & Vital Hotel Seppl is een familievriendelijk viersterren hotel met uitgebreide wellnessfaciliteiten
en reeds jarenlang de thuishaven van Famiski.

Ligging:
Dit luxehotel ligt rustig in het gehuchtje Weißwald. Het iets grotere Mandarfen en de Rifflsee
gondellift bevinden zich op ca. 3 km en de Pitzexpress op ca. 4 km. Langlaufloipes en winterwandelwegen vanaf het hotel. De gratis skibus stopt meteen aan het hotel.
Faciliteiten:
Het hotel beschikt over een openluchtzwembad, overdekt zwembad, verschillende sauna’s ,
stoombad, bubbelbad, ontspanningsruimte. Er is gratis wifi in gans het hotel.
Kamers:
U verblijft in keurig ingerichte kamers, in het hoofdgebouw of bijgebouw, allen verschillend ingericht. Allen met telefoon, satelliet-tv , minisafe. Badkamer met douche, toilet en haardroger.
Maaltijden:
Verwöhnpension: de dag begint met een uitgebreid ontbijtbuffet met biohoek. ‘s Avonds een
gastronomisch 4-gangenmenu , met keuze uit 4 hoofdgerechten (waarvan 1 vegetarisch) en
saladebuffet. Kinderen krijgen een kinderbuffet. Begroetingscocktail. Wekelijks galadiner en
landelijk buffet. Elke namiddag een gratis kleine snack tussen 15u en 17u.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Kerst
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018)

Nieuwjaar
(zaterdag 29/12 - zaterdag 05/01/2019)

Auto

Auto

€ 1200

Volwassenen

€ 1410

15 - 17 jaar

€ 570

15 - 17 jaar

€ 595

10 - 14 jaar

€ 360

10 - 14 jaar

€ 395

GRATIS

0 - 9 jaar

GRATIS

Volwassenen

0 - 9 jaar

Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Pasen 1 (zat. 06/04 - zat. 13/04/2019)
Pasen 2 (zat. 13/04 - zat 20/04/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1295

Volwassenen

€ 1195

15 - 17 jaar

€ 625

15 - 17 jaar

€ 585

10 - 14 jaar

€ 395

10 - 14 jaar

€ 395

0 - 9 jaar

GRATIS

GRATIS

0 - 9 jaar
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Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
type 10 : 1 - persoonskamer
type 20 : 2 - persoonskamer
type 30 : 3 - persoonskamer
type 40 : 4 - persoonskamer
type 50s : 5 - persoonssuite
type 60s : 6 -persoonssuite
Voor de suites met apart
kindergedeelte is er een opleg van
100 € / volwassene.

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren en gaan skiën
naar Rifflsee ( inbegrepen in de skipas)
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

HOTEL SONNBLICK ***s

HOTEL SONNBLICK - ST. LEONHARD IM PITZTAL OOSTENRIJK
Hotel Sonnblick ligt midden tussen de Pitztaler bergen.
Vanuit het hotel heb je een prachtig uitzicht over de Alpen.

Ligging:
Het hotel ligt op ca. 5 min. rijden van de liften en het treintje naar de gletsjer. Er stopt een skibus voor de deur. Om de 20 min. rijdt er een skibus van al onze hotels naar de gletsjer.
Faciliteiten:
Dit aangename hotel beschikt over een gezellige bar en restaurant. Verder is er ook een lift en
skikelder. Er is een gratis uitgebreid saunacomplex met sauna, infraroodsauna, whirlpool en
Turks stoombad. Tegen betaling : massage en solarium. Reisleiding samen met hotel Bergland.
Kamers:
De ruime Panorama suites werden onlangs grotendeels volledig vernieuwd en beschikken over
bad/douche, wc, haardroger, sat.-tv, tel., safe en radio. Gratis wifi in gans het hotel.
Maaltijden:

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
Panoramasuite : 2 - 5 pers.

Halfpension: de dag begint met een uitgebreid ontbijtbuffet. ‘s Avonds serveert men een 4-gangenmenu met keuze van het hoofdgerecht en saladebuffet.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1295

€ 1215

15 - 17 jaar

€ 1045

10 - 14 jaar
0 - 9 jaar

Pasen 1
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1295

€ 1215

€ 965

15 - 17 jaar

€ 1045

€ 965

€ 600

€ 520

10 - 14 jaar

€ 600

€ 520

€ 170

GRATIS

0 - 9 jaar

€ 170

GRATIS

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren en gaan skiën
naar Rifflsee ( inbegrepen in de skipas)
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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HOTEL WILDSPITZE ****

HOTEL WILDSPITZE - ST. LEONHARD IM PITZTAL OOSTENRIJK
Schitterend hotel met een persoonlijke service, een uitstekend comfort en een gewaardeerde à-la-cartekeuken
direct in het centrum van Mandarfen, aan het dalstation van de Rifflseebaan.
Bruisende après-ski in de omgeving van het hotel.

Ligging:
Heel rustig, in Mandarfen, aan het uiteinde van het Pitztal. Meteen aan de liften van Rifflsee en
op ca. 500m van de ‘Pitzexpress naar de gletsjer , waar de skilessen doorgaan.
Faciliteiten:
Gratis overdekt zwembad (ca. 10 x 12 m), fitness , ontspannings- en wellnesscomplex
met o.a. sauna’s, kristal-, zoutwater- en dampbad, voetbubbelbad, bubbelgrot, ontspanningsruimte Feuerberg. Gratis miniclub «Wiltspitze» in het hotel, van maandag tot vrijdag tussen
11u-21u, voor kinderen vanaf 3 jaar.
Gezien het beperkt aantal beschikbare kamers, is hier geen reisleiding en animatie voorzien.
De reisleider van Famiski die in een ander hotel verblijft, helpt u graag verder.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
Doppelzimmer Bergleben 2 - 4
Appartment Wildspitze “S” 2 - 5

Kamers:
Standaardprijs is voor een 4-persoonskamer “ Bergleben”. Het type “ Appartement Wildspitze”
heeft een apart kindergedeelte. De kamers zijn uitgerust met radio, tv, safe, minibar, gratis wifi,
douche/bad, wc en haardroger.
Maaltijden:
Verwöhnpension : een excellente keuken met topservice verwent zijn gasten in het Tirolerrestaurant: uitgebreid ontbijtbuffet, namiddagsnacks vanaf 15u, ‘s avonds een
6 gangenkeuzemenu met saladebuffet en kaasbuffet, 1 x in de week galadiner.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Pasen 1 : Familiekamer Bergleben
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Pasen 1 : Appartment Wildspitze
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1250

Volwassenen

€ 1360

10 - 14 jaar

€ 735

10 - 14 jaar

€ 735

6 - 9 jaar

€ 435

6 - 9 jaar

€ 435

0 - 5 jaar

€ 360

0 - 5 jaar

€ 360
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Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren en gaan skiën
naar Rifflsee ( inbegrepen in de skipas)
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

VEEL MEER DAN SNEEUW ALLEEN
SKI & SNOWBOARD • INDOOR SKYDIVING • ACCRO-ADVENTURE
LASERGAME • PAINTBALL

Capellestraat 16 • 7780 Komen • GPS: Linteweversstraat
T+32 (0)56 55 45 40 • ice-mountain.com • info@ice-mountain.com

SCHLADMING

SCHLADMING - STEIERMARK OOSTENRIJK
De regio Schladming is wat minder druk bezocht dan de nabijgelegen Salzburger Sportwelt,
maar ook in Schladming - Dachstein heb je volop mogelijkheden voor wintersporters.
Info:
Tussen de geweldige, zuidelijke wanden van de Dachstein en de Schladminger Tauern vind je alle
hoogtepunten die de winter in de Alpen te bieden heeft.
Het 4-bergen-skigebied van Schladming verbindt de 4 grootste skibergen van de Steiermark
– Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm. 123 kilometer pistes en 44 moderne
kabelbanen en liften, non-stop! Dat is uniek, niet alleen in Ski Amadé, maar ook in heel Oostenrijk.
Er is meer dan genoeg te doen in het autovrije dorp. Het maken van een ballonvaart of een
wandeling met fakkels bijvoorbeeld. Er is een sportcentrum waar je tennis- en squashbanen kan
huren, er is een openbaar zwembad en je kan gezellig gaan winkelen. ‘s Avonds kan je kiezen uit
meer dan 30 restaurants. Aan après-skibars is er ook zeker geen tekort in Schladming.
Een van de grootste après-skibars van Europa, de Hohenhaus Tenne is daarom zeker een bezoek
waard. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat men verveelt zich in Schladming geen moment!
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor de meer gevorderde skiërs en snowboarders.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 995 km
Hoogte: van 650 m tot 2200 m
Totaal aantal pistes: 126 km
Blauwe pistes: 41 km
Rode pistes: 73 km
Zwarte pistes: 8 km
Gondelliften: 9
Stoeltjesliften: 19
Sleepliften: 17

FERIENALM APARTHOTEL ****

FERIENALM APARTHOTEL - SCHLADMING OOSTENRIJK
Op een prachtige locatie, hoog in Schladming ligt Ferienalm Schladming.
Vanuit het hotel heb je een panoramisch uitzicht op de pistes van Planai en de omgeving.

Ligging:
Het hotel ligt op 1,5 km van de liften van Schladming / Planai. De gratis skibus stopt pal voor het
complex en biedt een gemakkelijke verbinding met het enorme skigebied Ski Amadé.
Faciliteiten:
Ferienalm bestaat uit een hotel en appartementen en is in een typisch Oostenrijkse stijl
gebouwd met veel hout maar heeft toch ook een frisse en moderne uitstraling. Verder zijn er
een bar, skikelder en parkeerplaatsen. Er is gratis wifi.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:

Kamers:
Gemoedelijk ingerichte woonkamer met een 2-persoonsbed, stapelbed, televisie en eethoek.
Volledig ingerichte keuken met o.a. een 2-pits kookplaat, koelkast, koffiezetapparaat en waterkoker. Er is een terras met een eigen skiberging. Badkamer met douche en toilet.

2-4 persoonskamer
singlekamer

Maaltijden:
Half pension : ontbijtbuffet met biohoek en ‘s avonds een 4-gangenkeuzediner met saladebuffet
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Kerst:
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018)

Krokus :
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1095

Volwassenen

€ 1095

15 - 16 jaar

€ 710

15 - 16 jaar

€ 710

12 - 14 jaar

€ 645

12 - 14 jaar

€ 645

6 - 11 jaar

€ 495

6 - 11 jaar

€ 495

0 - 5 jaar

GRATIS

0 - 5 jaar

GRATIS

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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HOTEL PICHLMAYRGUT ****

HOTEL PICHLMAYRGUT - SCHLADMING OOSTENRIJK
Hotel Pichlmayrgut is een super chique en historisch viersterrenhotel gelegen in Pichl bei Schladming,
midden in de Dachstein Tauern Region. De skiliften liggen op loopafstand van het hotel.
Het hotel is uiterst geschikt voor shortski’s en teambuilding.
Ligging:
Het hotel ligt op 500m van de liften van Pichl. Met de gratis skishuttle van dit hotel sta je in een
mum van tijd op de piste.
Faciliteiten:
De spa van Hotel Pichlmayrgut beschikt over een buitenbad, een binnenzwembad, een hot tub,
diverse sauna’s, stoombaden en een fitnessruimte. U kunt hier genieten van een verscheidenheid aan massages en schoonheidsbehandelingen. In de openbare ruimtes : gratis wifi.
Kamers:
De ruime, kleurrijk ingerichte kamers van Hotel Pichlmayrgut zijn voorzien van satelliet-tv en
een minibar. Tevens is er een badkamer met badjassen en slippers aanwezig. Alle kamers zijn
uitgerust met gratis internet.
Maaltijden:

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
2-4 persoonskamer
singlekamer

Verwöhnpension: gevarieerd ontbijtbuffet , namiddagsnack en een 6-gangendiner. Kindermenu.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Kerst:
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018)

Krokus :
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1390

Volwassenen

€ 1370

11 - 14 jaar

€ 850

11 - 14 jaar

€ 835

6 - 10 jaar

€ 695

6 - 10 jaar

€ 680

4 - 5 jaar

€ 195

4 - 5 jaar

€ 195

0 - 3 jaar

GRATIS

0 - 3 jaar

GRATIS

Nieuwjaar:
(zaterdag 29/12 - zaterdag 05/01/2019)

Pasen :
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Auto

Auto
Volwassenen

€ 1470

Volwassenen

€ 1210

11 - 14 jaar

€ 895

11 - 14 jaar

€ 685

6 - 10 jaar

€ 730

6 - 10 jaar

€ 415

4 - 5 jaar

€ 210

4 - 5 jaar

GRATIS

0 - 3 jaar

GRATIS

0 - 3 jaar

GRATIS
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Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

POST HOTEL****

POST HOTEL - SCHLADMING OOSTENRIJK
Zeer gezellig en luxueus hotel in het verkeersvrije centrum van Schladming ,
op wandelafstand van de liften.

Ligging:
Het Posthotel ligt in het voetgangersgebied / winkelstraat in het centrum van Schladming, op
slechts 300 meter van de kabelbaan Planai.

Faciliteiten:
Het hotel biedt een modern wellness- en schoonheidsgedeelte met een ruim zonneterras dat
uitkijkt over de stad, evenals gratis privé parkeergelegenheid en gratis WiFi in alle ruimtes.
Er is een gezellige, eigen après-skihut aan het hotel.
Kamers:
De ruime kamers beschikken elk over gratis wifi, een minibar en een flatscreentelevisie met
kabelzenders. Overige voorzieningen zijn onder meer een haardroger, een kluis en een bureau.
Er is een kleine opleg voor een Postalis en Erzherzog Deluxe Zimmer.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
3 - persoonskamer Posthorn
3 - persoonskamer Postalis
4 - persoonskamer Erzherzog

Maaltijden:
Halfpension: uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds een 4-gangendiner. Het historische restaurant “ Johann” staat gekend voor zijn lekkere keuken en uitgebreide wijnkaart. Indien gewenst
kunt u aan de kaart eten in één van de andere restaurants in het hotel.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Krokus : Posthorn
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Krokus : Erzherzog
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)
Auto

Auto

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de
kids, zodat de ouders twee volledige
dagen vrij kunnen rondtoeren in de Ski
Amadé.

Volwassenen

€ 1350

Volwassenen

€ 1500

13 - 14 jaar

€ 925

13 - 14 jaar

€ 1055

7 - 12 jaar

€ 735

7 - 12 jaar

€ 825

Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.

3 - 6 jaar

€ 390

3 - 6 jaar

€ 445

Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

0 - 2 jaar

GRATIS

0 - 2 jaar

GRATIS
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SILLIAN

SILLIAN - TIROL OOSTENRIJK
Als u wilt skiën in een rustige omgeving dan moet u zeker Skizentrum Hochpustertal - Sillian eens bezoeken.
Het gezellige Tiroolse dorpje Sillian is nog niet overstelpt door toeristen.
Het ligt prachtig in het fascinerende Dolomietengebergte, vlakbij de Italiaanse grens.
Info:
Door een stabiel klimaat met veel zonuren en een hoogtebereik van 1100 tot 2407 meter is
Sillian een sneeuwzeker skigebied van begin december tot eind april.
Behalve voor skiërs en snowboarders is Sillian ook een waar langlaufparadijs. Met 54 km lange,
hoog gelegen (1500 m), sneeuwzekere langlaufloipes vlakbij, heeft Sillian in totaal meer dan
200 km loipes in alle moeilijkheidsgraden.
De skipas Ski Hit is ook geldig in de gebieden van Matrei en Kals, Hochpustertal, Heiligenblut,
Lienz, St. Jakob, Obertilliach en Kartitsch. Dit is samen meer dan 170 kilometer aan pistes.
Tussen Sillian, Obertilliach en Kartitsch rijdt een skibus.
‘s Avonds zult u gezelligheid vinden in één van de restaurants, stubes, koffiehuizen, de
kegelbaan of natuurlijk in de discotheek. Sillian staat garant voor een vakantie temidden van de
ongerepte natuur, frisse lucht en Tiroolse vriendelijkheid.
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 1020 km
Hoogte: van 1100 m tot 2407 m
Totaal aantal pistes: 170 km
Pistes aan hotel: 73 km
Blauwe pistes: 18 km
Rode pistes: 45 km
Zwarte pistes: 10 km
Gondelliften: 2
Stoeltjesliften: 4
Sleepliften: 6

SPORTHOTEL SILLIAN ****s

SPORTHOTEL SILLIAN - SILLIAN OOSTENRIJK
Dit klassehotel werd in 2015 opgewaardeerd naar een 4 sterren superior.
De zeer ruime kamers en de vele faciliteiten voor kinderen maken het uitstekend geschikt voor families met kinderen.

Ligging:
Dit luxehotel ligt direct naast het dalstation van de gondellift en op ongeveer 1 km van het
centrum van Sillian.
Faciliteiten:
Het hotel beschikt over een bar met fraai uitzicht op de Dolomieten, restaurant met terras,
zonneterras , zonneweide met ligbedden, leeshoek en kinderspeelkamer. Gratis toegang tot
wellnesscentrum Vital Burgoase met diverse therapieën en schoonheidsbehandelingen,
overdekt zwembad, openluchtzwembad, apart kinderbad met grote glijbaan, verschillende
sauna’s, stoombaden, rustruimte, fitness en tafeltennisruimte.
Kamers:
Ruime familiekamers met bad of douche, toilet, haardroger, badjas, telefoon, radio, tv, kluisje,
zithoek. Er zijn ook enkele studio’s beschikbaar met 2 aparte slaapkamers voor maximum 2
volwassenen en 3 kinderen. Hier geldt echter een aangepaste prijs. ( zie tabel).

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
type 10 : 1 - persoonskamer
type 20 : 2 - persoonskamer
type 30 : 3 - persoonskamer
type 40 : 4 - persoonskamer
type 50s : 5 - persoonsstudio met
tussendeur

Maaltijden:
Verwöhnpension : uitgebreid ontbijtbuffet met vers geperste fruit- en groentesappen en streekspecialiteiten, kleine snack tussen 15u-17u. ‘s Avonds een gastronomisch diner met meerdere
gangen of buffet + saladebuffet.

Skilessen: € 150

Prijzen: Geldig tot 30/09 ! ( na 30/09 is er een opleg van 10% p.p.)
inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.

Krokus in familiekamer
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Krokus in studio met tussendeur
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1425

Volwassenen

€ 1690

6 - 17 jaar

€ 640

6 - 17 jaar

€ 775

3 - 5 jaar

€ 170

3 - 5 jaar

€ 170

0 - 2 jaar

GRATIS

0 - 2 jaar

GRATIS
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2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren en gaan skiën
in andere deelgebieden van “ Ski Hit”.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

SÖLDEN

SÖLDEN - TIROL OOSTENRIJK
Sölden heeft met de “BIG3’, als enigste skigebied in Oostenrijk, drie bergtoppen
boven de 3000 meter die via moderne liften bereikbaar zijn.
Sinds vorige winter is het skigebied Obergurgl-Hochgurgl inbegrepen in de skipas.
Info:
De “Grote 3” zijn de Schwarze Schneid (3340 m), de Tiefenbachkogl (3250 m) en de Gaislachkogl
(3058 m). Tussen de drie bergtoppen kunt u de BIG 3 Rally skiën. Deze 50 km lange tocht begint
in het dalstation van de Giggijochbahn en vormt een grote uitdaging voor de gevorderde skiër.
Naast de meer dan voortreffelijke après-ski komt u natuurlijk ook om te skiën of snowboarden.
Verdeeld over twee skigebieden, Giggijoch en Gaislachkogl, liggen er 62 km rode, 57 km blauwe en
27 km zwarte pisten voor u klaar. Het gebied bij de Giggijoch is bijzonder geschikt voor gezinnen,
beginners en licht gevorderden. Bij de Gaislachkogel liggen vooral de moeilijke en pittige
rode afdalingen. Vanuit Sölden zijn de pistes op de Gaislachkogl en de Giggijoch gemakkelijk
bereikbaar via twee uiterst moderne kabelbanen.
Mogen wij voorstellen: de Pow(d)er Card. Jouw skipas voor de beide TOP-bestemmingen
Sölden en Obergurgl-Hochgurgl. De pas biedt toegang tot 254 kilometer aan pistes met zeer
fijne poedersneeuw, 55 moderne skiliften en meer dan 40 gezellige skihutten - hier gaat jouw
wintersporthart gegarandeerd sneller van kloppen!
Door de sneeuwzekerheid en de bruisende en gevarieerde après-ski is het één van de populairste
wintersportbestemmingen van Oostenrijk en Europa!.
Doelgroep:
Niet geschikt voor beginnende skiërs. Geen beginnende kinderen van 4 - 8 jaar toegelaten
ofwel dient men de plaatselijke skischool te boeken.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 890 km
Hoogte: van 1377 m tot 3440 m
Totaal aantal pistes: 254 km
waarvan 146 km in Sölden
Blauwe pistes: 57 km
Rode pistes: 62 km
Zwarte pistes: 27 km
Gondelliften: 7
Stoeltjesliften: 19
Sleepliften: 8

HOTEL DIE BERGE ****s

DIE BERGE LIFESTYLE HOTEL - SÖLDEN OOSTENRIJK
Die Berge lifestylehotel Sölden opende in juni 2016 zijn deuren.
Een echte topper ! Verblijf in kamer met ontbijt.

Ligging:
Het super-de-luxe nieuwe hotel ligt in het centrum van Sölden, op wandelafstand van de
Giggijoch-kabelbaan.
Faciliteiten:
Het hotel heeft een buitenbad dat het hele jaar geopend is en beschikt over een eigen wellnesscentrum, de Sky Spa Area. Het hotel biedt gratis wifi en een gratis ondergrondse parkeergarage. Voor de kinderen biedt het hotel een recreatieruimte. Het hotel heeft ook een
laadstation voor elektrische auto’s. Gezien het beperkt aantal beschikbare kamers, is hier geen
reisleiding en animatie voorzien. De reisleider van Famiski die in een ander hotel verblijft, helpt
u graag verder.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
Familiekamer “L” 2 - 4
Suite “ L” 2 - 5

Kamers:
Alle moderne kamers zijn ingericht in alpine stijl en beschikken over meubilair van lariks- of
vurenhout. De kamers en suites bieden verder een balkon, een flatscreen-tv, een minibar en
een badkamer uitgerust met een tas met slippers, badjassen en spahanddoeken. De suites
hebben een aparte slaapkamer voor de kinderen.

Voor de suites geldt een meerprijs
en aangepaste kinderkortingen.

Maaltijden:
Verblijf in kamer met ontbijt. Er wordt elke dag tussen 07:30 en 10:30 uur een ontbijtbuffet
verzorgd, waarbij u de koks aan het werk kunt zien. Alle gasten die de informatieavond van
het hotel op zondagavond bezoeken wordt een gratis welkomstdrankje aangeboden. Voor het
avondmaal zijn er verschillende restaurants in de buurt.

Skilessen: € 150

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Skiles van 10.00u tot 13.00u. (kan
ter plaatse aangepast worden)

Pasen 1 : Familiekamer “L” 2 - 4
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Pasen 1 : Suite “ L” 2 - 5
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 995

Volwassenen

€ 1060

15 - 17 jaar

€ 930

15 - 17 jaar

€ 995

8 - 14 jaar

€ 515

8 - 14 jaar

€ 700

0 - 7 jaar

€ 345

0 - 7 jaar

€ 530
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2 dagen volledige opvang tot
15.30u voor de kids, zodat de
ouders kunnen skiën naar
Obergurgl - Hochgurgl .
(inbegrepen in de skipas)
Volwassenen : steeds 3u les

HOTEL HAINBACHERHOF ***

HOTEL HAINBACHERHOF - SÖLDEN OOSTENRIJK
Dit hotel heeft een toplocatie in het hart van Sölden, rustig en toch op enkele voetstappen van de skilift.

Ligging:
Het hotel ligt aan de rand van het centrum van Sölden, op slechts 5 minuten lopen van de
kabelbaan Giggijochbahn.
Faciliteiten:
Mooie wellness met sauna, stoombad, bubbelbad en infraroodcabine.
Verder is er ook nog een gezellige bar en zonneterras. Er is gratis wifi in gans het hotel.
Gezien het beperkt aantal beschikbare kamers, is hier geen reisleiding en animatie voorzien.
De reisleider van Famiski die in een ander hotel verblijft, helpt u graag verder.
Kamers:
Het kleine maar gezellige hotel biedt 15 kamers. Ze hebben allemaal een eigen terras, een TV,
een privékluis en een woonruimte . Badkamer met apart toilet. Kamers hebben een traditioneel
interieur met tapijt. Tegen een meerprijs zijn er ook 3 appartementen verkrijgbaar.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
2 - persoonskamer
3 - persoonskamer
4 - persoonskamer
3 - persoonsappartement
6 - persoonsappartement “S”

Maaltijden:
Verblijf in kamer met ontbijt: zeer uitgebreid ontbijtbuffet. Voor het avondmaal zijn er talloze
mogelijkheden in de buurt.
Skilessen: € 150

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Pasen 1 : Kamer
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Pasen 1 : Appartement
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Auto

Auto

€ 875

Volwassenen

€ 895

14 - 18 jaar

€ 675

14 - 18 jaar

€ 835

8 - 13 jaar

€ 455

8 - 13 jaar

€ 760

0 - 7 jaar

€ 290

0 - 7 jaar

€ 590

Volwassenen
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Skiles van 10.00u tot 13.00u. (kan
ter plaatse aangepast worden)
2 dagen volledige opvang tot
15.30u voor de kids, zodat de
ouders kunnen skiën naar
Obergurgl - Hochgurgl .
(inbegrepen in de skipas)
Volwassenen : steeds 3u les

HOTEL LIEBE SONNE ****

HOTEL LIEBE SONNE - SÖLDEN OOSTENRIJK
Schitterend hotel in het centrum van Sölden: op 50 m van de zetellift en de piste. Een goede keuken, attente service en knus comfort
typeren Hotel Liebe Sonne dat al jaren geliefd is bij de Belgische klanten.

Ligging:
Dit schitterende hotel ligt in hartje Sölden, naast de skilift van Giggijoch, op ca. 50 m van de
piste.
Faciliteiten:
Hal met open haard, à-la-carterestaurant, café, bar, wintertuin, internethoek, stube, skilokaal, 2
liften. Kinderbedjes gratis beschikbaar. Gratis privégarage (beperkt aantal plaatsen). Overdekt
panoramisch zwembad met tegenstroom op de 5de verdieping (12 x 5 m), bubbelbad, 2 sauna’s,
fitnessruimte, dampbad, tafeltennis. Er is gratis wifi in gans het hotel.
Gezien het beperkt aantal beschikbare kamers, is hier geen reisleiding en animatie voorzien. De
reisleider van Famiski die in een ander hotel verblijft, helpt u graag verder.
Kamers:
Ruime kamers met telefoon, digitale tv met radio en internetaansluiting, koelkast, zithoek,
minisafe, badjassen en klein balkon. Er zijn tevens op aanvraag tegen een meerprijs suites met
een optisch afgescheiden slaapgedeelte voor de kinderen beschikbaar.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
Doppelzimmer “Brunnenkogl” 2 - 4
Doppelzimmer “Gaislachkogl” 2 - 4
Suites tegen een meerprijs en op
aanvraag verkrijgbaar

Maaltijden:
Verwöhnpension: Uitgebreid ontbijtbuffet (op zondag met sekt en zalm), ‘s avonds een
4-gangen keuzemenu + 6x/week salade- en kaasbuffet. Dagelijks vieruurtje inbegrepen vanaf
15u (dranken niet inbegrepen). 1x/week galadiner bij kaarslicht, regionaal of Italiaans buffet.

Skilessen: € 150

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Pasen 1 : Doppelzimmer “Brunnenkogl”
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Pasen 1 : Doppelzimmer “Gaislachkogl”
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Auto

Auto
Volwassenen

€ 1440

Volwassenen

€ 1515

14 - 18 jaar

€ 1205

14 - 18 jaar

€ 1275

8 - 13 jaar

€ 620

8 - 13 jaar

€ 655

5 - 7 jaar

€ 455

5 - 7 jaar

€ 485

0 - 4 jaar

GRATIS

0 - 4 jaar

GRATIS
- 61 -

Skiles van 10.00u tot 13.00u. (kan
ter plaatse aangepast worden)
2 dagen volledige opvang tot
15.30u voor de kids, zodat de
ouders kunnen skiën naar
Obergurgl - Hochgurgl .
(inbegrepen in de skipas)
Volwassenen : steeds 3u les

HOTEL SUNNY ****

HOTEL SUNNY - SÖLDEN OOSTENRIJK
Op een rustige plek in Sölden vind je het gezellige, recent gerenoveerde Hotel Sunny.
Het centrum en de skilift liggen op korte loopafstand.

Ligging:
Het hotel ligt aan de rand van het centrum van Sölden, op slechts 5 minuten lopen van de
kabelbaan Giggijochbahn.
Faciliteiten:
Hotel Sunny heeft een spa- en fitnessruimte, die geopend werd in 2010, met een binnenzwembad, een sauna, een stoombad en een hottub.
Verder is er ook nog een gezellige bar en zonneterras. Er is gratis wifi in gans het hotel.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:

Kamers:

type 40 : 4 - persoonskamer
type 50s : 5-persoonssuite

Comfortabele kamers met bad of douche, wc, tv, telefoon, safe, minibar en haardroger. Kamers,
met een scheidingsdeur, tot 5 personen tegen een meerprijs op aanvraag. Hier worden eerst 3
volbetalende personen gerekend, de kinderkorting is geldig vanaf de 4de persoon.

Suites tegen een meerprijs en op
aanvraag verkrijgbaar

Maaltijden:
Verblijf in halfpension: uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds een 4-gangen keuzemenu met
saladebuffet of buffet met thema.
Skilessen: € 150
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Skiles van 10.00u tot 13.00u. (kan
ter plaatse aangepast worden)

Pasen 1
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

2 dagen volledige opvang tot
15.30u voor de kids, zodat de
ouders kunnen skiën naar
Obergurgl - Hochgurgl .
(inbegrepen in de skipas)

Auto
Volwassenen

€ 1195

15 - 18 jaar

€ 1060

10 - 14 jaar

€ 820

6 - 9 jaar

€ 565

0 - 5 jaar

€ 290

Volwassenen : steeds 3u les
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HOTEL TYROLERHOF ****

HOTEL TYROLERHOF - SÖLDEN OOSTENRIJK
Hotel Tyrolerhof combineert traditie met een moderne uitstraling. In de Wellness Oase van het hotel kun je ontspannen
na een inspannende dag en een gezellige après-ski, die in dit hotel zeker niet ontbreekt.

Ligging:
Het traditionele familiehotel Tyrolerhof heeft een centrale ligging in het centrum van Sölden en
ligt op 150 m van de skilift.
Faciliteiten:
Eetzaal, restaurant , bar , après-skibar , wellness/spa met groot nieuw zwembad,
schoonheidsbehandelingen (tegen betaling), jacuzzi (tegen betaling), massage (tegen betaling),
sauna (gratis), Turks stoombad (gratis). Er is gratis wifi in de lobby. Gezien het beperkt aantal
beschikbare kamers, is hier geen reisleiding en animatie voorzien. De reisleider van Famiski die
in een ander hotel verblijft, helpt u graag verder.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
Familiekamer Flair 2 - 4
Suite Flair “S” 3 - 4

Kamers:
De ruime familiekamers “ Flair” beschikken over een telefoon, internetaansluiting, tv met
geïntegreerde radio en gratis minisafe. Badkamer met bad of douche, meestal apart toilet,
haardroger en badjas (tegen betaling).
Tegen een meerprijs : Suite “ Flair” met apart kindergedeelte.
Maaltijden:
Halfpension. Het uitgebreide ontbijt wordt geserveerd in buffetvorm en voor het diner is er een
uitgebreid themabuffet met voorgerechten, soepen, salades, hoofdgerechten en desserts.

Skilessen: € 150
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Pasen 1 : Familiekamer “ Flair”
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Pasen 1 : Suite “ Flair ”
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1110

Volwassenen

€ 1265

15 - 18 jaar

€ 970

15 - 18 jaar

€ 1105

12 - 14 jaar

€ 815

12 - 14 jaar

€ 930

7 - 11 jaar

€ 735

7 - 11 jaar

€ 840

0 - 6 jaar

€ 325

0 - 6 jaar

€ 385
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Skiles van 10.00u tot 13.00u. (kan
ter plaatse aangepast worden)
2 dagen volledige opvang tot
15.30u voor de kids, zodat de
ouders kunnen skiën naar
Obergurgl - Hochgurgl .
(inbegrepen in de skipas)
Volwassenen : steeds 3u les

STUBAITAL

STUBAITAL - TIROL OOSTENRIJK
Het Stubaital is het grootste gletsjergebied van Oostenrijk en is hierdoor sneeuwzeker.
Het Stubaital is een schoolvoorbeeld van een echt Tirools dal: schilderachtige dorpjes, fraaie kerkjes,
traditionele boerderijen en gezellige cafeetjes.
Info:
Stubaital is één van de meest gezinsvriendelijke regio’s in de Alpen. Met de Stubaier Gletscher
skipas liggen 64 km sneeuwzekere skipistes op u te wachten. Met de Stubaier Superskipas
(optioneel bij te boeken voor €25) kan men skiën in een groter skigebied (Stubaier Gletscher,
Schlick 2000, Elfer- en Serlesbahnen) en heeft men toegang tot 144 km pistes en 42 liften .
Snowboarders kunnen zich vermaken in het Stubaipark Schlick 2000 of het grote funpark
Stubai Zoo met diverse slides, jumps en boxes.
Het grootste deel van het piste-aanbod vindt u op de Stubaier Gletsjer, de grootste gletsjer van
Oostenrijk waar sneeuw gegarandeerd is van oktober tot en met mei.
Daar gaan dan ook onze lessen door.
Skiën op de Stubaier Gletscher werd vanaf vorig seizoen nog comfortabeler, met de nieuwe 3S
Eisgratbahn, de langste 3S (Dreiseil = 3 kabels) lift van de Alpen. Met 48 stijlvolle cabines van
Design-Studios Pininfarina kunnen 3000 personen per uur naar het skigebied vervoerd worden.

Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 850 km
Hoogte: van 800 m tot 3333 m
Totaal aantal pistes: 144 km
waarvan 64 km op de gletscher
Blauwe pistes: 61 km
Rode pistes: 53 km
Zwarte pistes: 30 km
Gondelliften: 9
Stoeltjesliften: 9
Sleepliften: 23

Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Alpensporthotel Mutterberg ****

Alpensporthotel Mutterberg - STUBAI OOSTENRIJK
Familiaal gerund viersterrenhotel, op 1750m boven de zee gelegen, direct aan het dalstation van de Stubaier Gletscherbahn
met rustieke tiroolse en moderne sfeer.

Ligging:
Alpensporthotel Mutterberg ligt aan de voet van de Stubaier-gletsjer, op 250m van de nieuwe
supersnelle kabelbaan.
Faciliteiten:
Het hotel biedt zijn gasten een ruime spa, bestaande uit een hot tub met uitzicht op de bergen,
een binnenzwembad, een sauna en een stoombad. Massages zijn op aanvraag beschikbaar.
Kamers:
Ruime kamers tot 4 personen ( kinderen slapen in een sofabed) , met telefoon, haardroger,
flatscreen-tv, radio, safe, zithoek, badmantels, badkamer met douche en apart toilet.
De meeste kamers hebben een balkon. Er is gratis wifi in het ganse hotel.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
2-4 persoonskamer

Maaltijden:
Verwöhnpension : uitgebreid ontbijtbuffet, ‘s middags een skisnack en ‘s avonds een
uitgebreid buffet. Daarnaast vindt u er een restaurant, een café en een bar met een open haard.
U kunt er ook terecht in een après-skibar, een buitenbar en een disco.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Skilessen: € 150
Pasen
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Skiles van 10.00u tot 13.00u. (kan
ter plaatse aangepast worden).

Auto
Volwassenen

2 dagen volledige opvang voor de
kids, zodat de ouders kunnen vrij
kunnen rondskiën.

€ 1175

15 - 18 jaar

€ 895

10 - 14 jaar

€ 630

5 - 9 jaar

€ 420

3 - 4 jaar

€ 245

0 - 2 jaar

GRATIS

Volwassenen : steeds 3u les.
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HOTEL BERGJUWEL ****

HOTEL BERGJUWEL - STUBAI OOSTENRIJK
Het viersterrenhotel Bergjuwel ligt in een adembenemend landschap
en biedt een prachtig uitzicht op de omringende Alpen.

Ligging:
Het hotel ligt nabij het centrum van Neustift en op 100m van de skibushalte. Je kunt met de
skibus naar het sneeuwzekere skigebied van de Stubaier gletsjer. ( 20 min.). De skibus is niet in
de skipas inbegrepen.
Faciliteiten:
Het hotel biedt wellness met sauna, biosauna, dampbad, overdekt zwembad (ca. 45 m²) met
tegenstroom, tafeltennis. Er is gratis wifi in gans het hotel.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:

Kamers:
De mooie, ruime kamers zijn uitgerust met douche, apart toilet, haardroger, safe, telefoon, sat.tv en balkon. Ruime appartementen met apart kindergedeelte tegen een meerprijs .

Komfortkamer Sonnenstein 2 - 4 p.
App. Sonnenstein “S” 2 - 5 p.

Maaltijden:
Verwöhnpension: ontbijtbuffet, namiddagsnack tussen 15u en 17u, 5-gangenkeuzediner met
Tiroolse kaasplank en gevarieerd saladebuffet, of diner in het restaurant van zusterhotel
Bergkönig (op ca. 200 m). Kindermenu mogelijk. Bij voldoende boekingen gaat het diner door in
Bergjuwel zelf.
Skilessen: € 150

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Pasen : Komfortkamer Sonnenstein
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1240

€ 1160

15 - 18 jaar

€ 895

€ 815

10 - 14 jaar

€ 720

€ 640

0 - 9 jaar

€ 170

GRATIS

Pasen : Appartement Sonnenstein
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1355

€ 1275

15 - 18 jaar

€ 995

€ 915

10 - 14 jaar

€ 780

€ 700

0 - 9 jaar

€ 170

GRATIS

- 66 -

Skiles van 10.00u tot 13.00u. (kan
ter plaatse aangepast worden)
2 dagen volledige opvang voor de
kids, zodat de ouders kunnen vrij
kunnen rondskiën.
Volwassenen : steeds 3u les

HOTEL MILDERERHOF ****S

HOTEL MILDERERHOF - STUBAI OOSTENRIJK
Hotel Mildererhof is een 4* superior hotel in het sneeuwzeker Stubaital. Voor wie houdt van de Oostenrijkse gastvrijheid
en de modern traditionele inrichting die typisch is voor hotels als deze, is aan het goede adres.

Ligging:
Dit prachtige hotel ligt in het centrum van Neustift, op 20 min. rijden van de Stubaier-gletsjer.
Het hotelbusje ( 32 plaatsen) brengt u gratis heen en weer naar de gletsjer !
Faciliteiten:
Het hotel biedt zijn gasten een ruim wellnessgedeelte van 1300m2 en een zwembad. Er is gratis
wifi in gans het hotel. Voor de kinderen is er een speelruimte.
Kamers:
Luxe 2-4 persoonskamers ca. 45 m² met telefoon, gratis wifi, radio, gratis kluisje, minibar (tegen
betaling) en tv . Badkamer met douche of bad. Alle kamers hebben een balkon.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
Luxuszimmer 2 - 4 p.

Maaltijden:
Volpension : ontbijtbuffet , middagbuffet, namiddagsnack, en 5-gangen diner met deels keuzemenu. Eén keer in de week galadiner. Er wordt geen korting voorzien indien er geen gebruik
gemaakt wordt van het middagbuffet, dit is een extra service van het hotel.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Skilessen: € 150

Pasen
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1380

€ 1300

15 - 18 jaar

€ 995

€ 915

10 - 14 jaar

€ 790

€ 710

0 - 9 jaar

€ 170

GRATIS

Skiles van 10.00u tot 13.00u. (kan
ter plaatse aangepast worden).
2 dagen volledige opvang voor de
kids, zodat de ouders kunnen vrij
kunnen rondskiën.
Volwassenen : steeds 3u les.

- 67 -

HOTEL STACKLERHOF ****

HOTEL STACKLERHOF - STUBAI OOSTENRIJK
Het kleinste viersterrenhotel in Stubaital met een nieuw wellnessbereik en top restaurant.

Ligging:
Dit prachtige wellnesshotel ligt in het centrum van Neustift, op 20 min. rijden van de
Stubaier-gletsjer. De skibus stopt voor de deur. De skibus is niet in de skipas inbegrepen.

Faciliteiten:
Het hotel beschikt over een spa met een Finse sauna, een stoombad, een Kneipp-zwembad en
een bubbelbad in de openlucht. Wifi is gratis. Voor de kinderen is er een speelkamer.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:

Kamers:

Kamertypes:

Gezellige kamers in tirolerstijl met balkon, sateliet-tv, telefoon en radio. Badkamer met bad/
douche, haardroger en toilet.

2-4 persoonskamer

Maaltijden:
Halfpension : uitgebreid ontbijtbuffet, ‘s avonds een 5-gangenkeuzediner met keuze uit
verschillende hoofdgerechten. Eénmaal in de week fondue-avond en galadiner.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Skilessen: € 150

Pasen
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Volwassenen

Bus

Auto

€ 995

€ 915

15 - 18 jaar

€ 750

€ 670

10 - 14 jaar

€ 595

€ 515

0 - 9 jaar

€ 170

GRATIS

Skiles van 10.00u tot 13.00u. (kan
ter plaatse aangepast worden).
2 dagen volledige opvang voor de
kids, zodat de ouders kunnen vrij
kunnen rondskiën.
Volwassenen : steeds 3u les .
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HOTEL DER STUBAIERHOF ****

HOTEL DER STUBAIERHOF - STUBAI OOSTENRIJK
Dit super wellnesshotel heeft diverse elementen die voor een onvergetelijke vakantie moeten zorgen:
familiaire gastvrijheid, liefde voor detail, natuurlijke materialen, Tirolertradities en functionele moderne voorzieningen.

Ligging:
Dit prachtige wellnesshotel ligt in het centrum van Neustift, op 20 min. rijden van de
Stubaier-gletsjer. De skibus stopt meteen aan het hotel. De skibus is niet in de skipas inbegrepen.
Faciliteiten:
Het hotel biedt een zeer uitgebreid wellnesscenter (ca. 1000 m²) met o.a. zwembad, Finse sauna, infraroodcabine, stoombad, bio-sauna, whirlpool (binnen en buiten), ontspanningsruimte
enz. Fitnessruimte en tafeltennis. Kinderspeelruimte. Gratis wifi in het hele hotel.
Oplaadpunten voor elektrische wagens.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:

Kamers:
Ruime kamers met tv, telefoon, kluisje. Badkamer met bad of douche, toilet en föhn. De derde
en vierde persoon slapen op een slaapbank. De ruime appartmenten in Fuxhof met aparte
kinderslaapkamer liggen op 5 minuutjes wandelen van het hotel. Maaltijden worden genomen
in het hotel bij de andere klanten. U kunt van alle voorzieningen van Stubaierhof gebruikmaken.

2-4 persoonskamer Deluxe Habicht
2-4 pers. Appartement in Fuxhof

Maaltijden:
Verwöhnpension : uitgebreid ontbijtbuffet, ‘s middags een kleine snack voor na het skiën en ‘s
avonds een 5 gangenkeuzediner met keuze uit vier verschillende hoofdgerechten.
Skilessen: € 150

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Pasen : Deluxe Habicht kamer
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Pasen : Appartement Fuxhof
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Skiles van 10.00u tot 13.00u. (kan
ter plaatse aangepast worden).

Bus

Auto

Volwassenen

€ 1185

€ 1105

€ 905

15 - 18 jaar

€ 880

€ 800

2 dagen volledige opvang voor de
kids, zodat de ouders kunnen vrij
kunnen rondskiën.

€ 790

€ 710

10 - 14 jaar

€ 695

€ 615

€ 170

GRATIS

0 - 9 jaar

€ 170

GRATIS

Volwassenen : steeds 3u les.

Bus

Auto

Volwassenen

€ 1365

€ 1285

15 - 18 jaar

€ 985

10 - 14 jaar
0 - 9 jaar
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ZELL AM SEE

ZELL AM SEE - SALZBURG OOSTENRIJK
In het uitgebreide skigebied van Zell am See-Kaprun kunnen zowel gevorderde als beginnende
skiërs en snowboarders zich volledig uitleven.
Info:
Zell am See - Kaprun (voorheen Europa Sportregion) is één van de mooiste skigebieden van
Oostenrijk. In dit gebied vindt u de plaatsen Zell am See, Kaprun, Bruck, Piesendorf, Maishofen
en Fusch.
Door de aanwezigheid van een gletsjer en het uitgebreide aantal sneeuwkanonnen biedt het
skigebied zelfs 100% sneeuwzekerheid. Het extra voordeel van deze gletsjer is bovendien dat
deze zowel geschikt is voor beginners als voor gevorderden.
Zell am See - Kaprun biedt 138 km zeer gevarieerde pistes aan, zowel beginners als professionals
kunnen hier hun hart ophalen. Vanuit Zell am See vertrekken een drietal gondels die voor snel
vervoer zorgen naar de hoogste toppen van de Schmittenhöhe. Vanuit Schüttdorf is er een
aansluiting op de Areitbahn naar de Schmittenhöhe.
In de skipas voor de Europa Sportregion is de skibus tussen Kaprun en Zell am See inbegrepen.
De mogelijkheden voor après-ski zijn in deze regio onbeperkt!
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 900 km
Hoogte: van 757 m tot 3029 m
Totaal aantal pistes: 138 km
Blauwe pistes: 57 km
Rode pistes: 49 km
Zwarte pistes: 32 km
Gondelliften: 12
Stoeltjesliften: 17
Sleepliften: 20

HOTEL DER WALDHOF ****

HOTEL DER WALDHOF - ZELL AM SEE OOSTENRIJK
Der Waldhof is een luxe en sfeervolle accommodatie gelegen aan de rand van Zell am See,
op wandelafstand van de liften en op 5 km van de gletsjer van Kaprun.
Tijdens de paasvakantie uitzonderlijke all-inclusive formule ! Nieuwe wellness en zwembad sinds vorige winter !

Ligging:
Dit viersterren hotel heeft een zeer gunstige ligging: rustig maar toch overal dichtbij. Op 400
meter van het centrum, op 100 meter van de skibushalte en op 550 meter van de skilift. Het ligt
aan de piste, dus u kunt ook skiën tot aan de skilift en tot aan het hotel bij voldoende sneeuw.
Faciliteiten:
Het hotel beschikt over lounge met biljart, lift, stube, kinderspeelruimte, internetcorner,
gezellige bar . Een nieuw wellnesscentrum met een overdekt zwembad, diverse sauna’s en een
fitnessruimte . Er is gratis wifi in gans het hotel.
Kamers:
De fraaie kamers zijn voorzien van een badkamer met ligbad of douche, haardroger, toilet, telefoon, tv, minibar, kluisje en een balkon. De junior suites hebben ook een zithoek en bevinden
zich in het bijgebouw, verbonden met het hoofdgebouw via een ondegrondse gang.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:

Halfpension: ‘s morgens een ontbijtbuffet (met bio-hoek), in de namiddag een après-skisnack
en ’s avonds een 4 gangenkeuzediner met saladebuffet. Er zijn ook diverse thema-avonden.
Met Pasen all-inclusive : volpension met koffie en thee, frisdrank, bier uit het vat, tafelwijn en
lokale sterke dranken (7.30-24 uur)

2-4 persoonskamer
5p. juniorsuite
6-persoonssuite ”S”
De 5-persoonssuites ( één ruimte)
bevinden zich in het bijgebouw.
De nieuwe familiesuites met apart
kindergedeelte in hoofdgebouw.

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Beide suites met meerprijs.

Maaltijden:

Kerst
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1400

€ 1320

12 - 14 jaar

€ 780

€ 700

6 - 11 jaar

€ 355

0 - 5 jaar

€ 170

Nieuwjaar
(zaterdag 29/12 - zaterdag 05/01/2019)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1765

€ 1685

12 - 14 jaar

€ 960

€ 880

€ 275

6 - 11 jaar

€ 355

€ 275

GRATIS

0 - 5 jaar

€ 170

GRATIS

Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)
Bus

Auto

Pasen : all-inclusive !
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1495

€ 1415

Volwassenen

€ 1230

€ 1150

12 - 14 jaar

€ 830

€ 750

12 - 14 jaar

€ 695

€ 615

6 - 11 jaar

€ 355

€ 275

6 - 11 jaar

€ 340

€ 260

0 - 5 jaar

€ 170

GRATIS

0 - 5jaar

€ 170

GRATIS
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Skilessen: € 150
Skiles van 10.00u tot 13.00u. (kan
ter plaatse aangepast worden)
2 dagen volledige opvang tot
15.30u voor de kids, zodat de
ouders kunnen skiën naar Kaprun.
(inbegrepen in de skipas)
Volwassenen : steeds 3u les

HOTEL HEITZMAN & TWO TIMEZ ****

HOTEL HEITZMAN & TWO TIMEZ- ZELL AM SEE OOSTENRIJK
Hotel Heitzmann & TwoTimez is een romantisch hotel gelegen in het centrum van Zell am See en met oog voor detail ingericht.
Na een dag skiën kun je relaxen in het wellnesscentrum met sauna, stoombad en kneippbad.

Ligging:
Dit gloednieuwe viersterren hotel heeft een zeer gunstige ligging: rustig maar toch overal dichtbij. Gelegen in het centrum, op 100 meter van de skibushalte en op 300 meter van de skilift.
Faciliteiten:
Het hotel beschikt over een receptie , centrale wifi (gratis) , lounge ,skiopbergruimte ,
wintertuin, (verwarmd) panoramisch dakterras (geopend op maandag en woensdag) , lift.
2 wellnesscentra met: 2 sauna’s, stoombad, kneippbad, 2 ontspanningsruimtes.
Kamers:
De 48 comfortabele kamers zijn ondergebracht in het hotel Heitman en in het nieuwe boetiekhotel Two Timez op ca. 10 m. De ruime suites tot 4 personen ( één ruimte) zijn voorzien van wifi
(gratis), telefoon, tv met ingebouwde radio, kluisje, koelkast, haardroger, douche en toilet.
Maaltijden:

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
Suite Heitzman 4p.
Suite Two Timez 4p.

Halfpension: ontbijtbuffet (warm/koud) met biohoek tot 10.30 uur , 5 gangenkeuzediner met
saladebuffet , 1 x per week après-skisnack, avond met Italiaanse specialiteiten en thema-avond.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Pasen
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1450

Volwassenen

€ 1260

15 - 17 jaar

€ 1275

16 - 18 jaar

€ 1105

12 - 14 jaar

€ 1130

13 - 15 jaar

€ 1040

6 - 11 jaar

€ 735

6 - 12 jaar

€ 640

0 - 5 jaar

GRATIS

0 - 5 jaar

GRATIS

Skilessen: € 150
Skiles van 10.00u tot 13.00u. (kan
ter plaatse aangepast worden).
2 dagen volledige opvang tot
15.30u voor de kids, zodat de
ouders kunnen skiën naar Kaprun.
(inbegrepen in de skipas).
Volwassenen : steeds 3u les.
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BOUTIQUE HOTEL STEINERWIRT ***

BOUTIQUE HOTEL STEINERWIRT - ZELL AM SEE OOSTENRIJK
Een trendy logeeradres dat in handen is van het jonge koppel Johannes en Gunda Schwaninger.
Het hotel dateert van de dertiende eeuw, maar het is heel modern ingericht met leuke designstukken.

Ligging:
Dit zeer gezellig boetiekhotel ligt midden in het centrum van Zell Am See en op slechts 150m
van de gondellift CityXpress.

Sterren:

Kamers:

Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:

De modern ingerichte kamers zijn voorzien van een badkamer met douche, haardroger, toilet,
dvd-speler, flatscreen tv, kluisje, en een waterkoker voor koffie en thee. Er is gratis wifi.

Kamertypes:

Faciliteiten:
Het hotel biedt een bibliotheek met leeshoek en een speelkamer voor de kinderen. Er is een
wellnessgedeelte met sauna en whirlpool op het dakterras.

Maaltijden:
Halfpension: ‘s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet en ’s avonds een 3 gangenkeuzediner.
Er is een aangepast kindermenu.

2 - persoonskamer
3 - persoonskamer
4 - persoonskamer

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Kerst
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018)

Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)
Auto

Auto
Volwassenen

€ 1025

Volwassenen

16 - 18 jaar

€ 775

16 - 18 jaar

€ 775

13 - 15 jaar

€ 590

13 - 15 jaar

€ 590

6 - 12 jaar

€ 515

6 - 12 jaar

€ 515

GRATIS

0 - 5 jaar

GRATIS

0 - 5 jaar

Auto
€ 830

16 - 18 jaar

€ 685

13 - 15 jaar

€ 570

6 - 12 jaar

€ 420

0 - 5 jaar

GRATIS

Skilessen: € 150
Skiles van 10.00u tot 13.00u. (kan
ter plaatse aangepast worden).
2 dagen volledige opvang tot
15.30u voor de kids, zodat de
ouders kunnen skiën naar Kaprun.
(inbegrepen in de skipas).

Pasen
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Volwassenen

€ 1025

Volwassenen : steeds 3u les.
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WAGRAIN

WAGRAIN - SKI AMADE OOSTENRIJK
De populariteit van de kindvriendelijke wintersportplaats Wagrain is mede te danken aan de goede bereikbaarheid.
De Tauernautobahn loopt vrijwel tot aan de voordeur.
Info:
De skiërs worden er op hun wenken bediend en logeren hier op loopafstand van de lift. De
sfeervolle après-ski van Wagrain concentreert zich in de namiddag vooral bij de dalstations van
de gondelliften.
Skiën in Wagrain betekent dat je iedere ochtend voor de keuze staat: «Gaan we richting Sankt
Johann im Pongau of wordt het vandaag richting Flachau»? Het skigebied tussen Wagrain en
Sankt Johann im Pongau kenmerkt zich door middelzware afdalingen. Overal langs de route
richting Sankt Johann liggen gezellige skihutten en terrassen met muziek.
Het skigebeuren tussen Wagrain en Flachau is van een ander kaliber. Ten eerste zijn de
afdalingen een stuk langer en kun je op vier plaatsen een dalafdaling maken. De afdalingen zijn
heerlijk breed en bieden de doorsneeskiër voldoende uitdaging. Een verkenningstocht door het
skigebied Amadé voert verder dan Sankt Johann en Flachau. Met één skipas kun je per slot van
rekening in vijf gebieden gaan skiën. Per skibus of eigen auto ben je vrij snel in de skigebieden
van het Gasteinertal, het Grossarltal, de Dachstein-Tauern-Region en Hochkönig’s Winterreich.
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 955 km
Hoogte: van 650 m tot 2700 m
Totaal aantal pistes: 860 km
Pistes aan hotel : 120 km
Blauwe pistes: 280 km
Rode pistes: 483 km
Zwarte pistes: 97 km
Gondelliften: 44
Stoeltjesliften: 96
Sleepliften: 130

SPORTHOTEL WAGRAIN **** S

SPORTHOTEL WAGRAIN - WAGRAIN OOSTENRIJK
Sporthotel Wagrain biedt u alle comfort in een gezellige, sportieve en ongedwongen ambiance.
Door de vele kinderfaciliteiten is dit een echte aanrader voor een vakantie met het hele gezin.

Ligging:
Dit prachtig kindvriendelijk sporthotel is rustig gelegen op ca. 50 m van de Grafenberg-gondellift en ca. 500 m van het centrum.
Faciliteiten:
Het hotel beschikt over veel faciliteiten zoals een overdekt zwembad, een openluchtbubbelbad,
een uitgebreid wellness- en saunagedeelte en een speciaal kinderprogramma.
Kamers:
Ruime kamers voorzien van zithoek, gratis wifi, telefoon, satelliet-tv, soms kluisje (gratis), minibar, haardroger, bad of douche en toilet. Tweede kind op de kamer is mogelijk indien < 3 jaar.
Voor families met 2 of 3 kinderen kunnen er 2 kamers naast elkaar of tegenover elkaar bekomen
worden ( eventueel met tussendeur) met aangepaste kinderprijs. Op aanvraag : juniorsuites.
Maaltijden:
Verwöhnpension: uitgebreid ontbijtbuffet, dagelijks tussen 15-17 uur après-skibuffet met warme
en koude gerechten. ‘s Avonds een 4-gangen keuzediner met saladebuffet.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Krokus : 3-persoonskamer
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019
Auto
Volwassenen

€ 1540

15 - 17 jaar

€ 1360

6 - 14 jaar

€ 555

3 - 5 jaar

€ 260

0 - 2 jaar

GRATIS

15 - 17 jaar

Krokus

Pasen

€ 1360

€ 1140

6 - 14 jaar

€ 745

€ 515

0 - 5 jaar

€ 620

€ 515

15 - 17 jaar

€ 1140

6 - 14 jaar

€ 330

3 - 5 jaar

€ 230

0 - 2 jaar

GRATIS

Kamertypes:
type 20 : 2 - persoonskamer
type 30 : 3 - persoonskamer
type 40 : 4 pers. junior suite
type 50a : 2 kamers naast elkaar
In het type 50a zijn er aangepaste
kinderkortingen. Zie tabel.

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren.

Auto
€ 1335

Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:

Prijzen kinderen kamers naast elkaar

Pasen : 3-persoonskamer
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Volwassenen

Sterren:

Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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WAGRAINERHOF ****

WAGRAINERHOF - WAGRAIN OOSTENRIJK
Het familiaal gerunde viersterrenhotel met ruime familiekamers wordt een topper in Wagrain.
Het hotel werd vorige winter volledig gerenoveerd en voorzien van een uitgebreide wellness met zwembad.
Een nieuwe topper in Wagrain ! Uitzonderlijke kinderkortingen !

Ligging:
Dit gezellige familiehotel ligt in het centrum van Wagrain en op ca. 500 m van de Grafenberg-gondellift. De skibus stopt voor de deur.

Sterren:

Het hotel beschikt over veel faciliteiten zoals een gezellige bar, zonneterras en een grote
kinderspeelkamer met kinderbioscoop en spelconsoles. In de nieuwe uitgebreide wellness
vindt u een zwembad met zicht op de bergen, verschillende sauna ’s, Turks stoombad,
rustruimte en fitness. Skigerief kan gestald worden in een kastje onder de gondellift.

Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:

Kamers:

Kamertypes:

Faciliteiten:

Ruime kamers “ Mozart” voorzien van zithoek, gratis wifi, telefoon, satelliet-tv, haardroger, safe,
badmantel, douche en toilet. De meeste kamers beschikken over een balkon. Er is een kleine
opleg voor het grotere type “ Alpin” .

2 - 4 persoonskamer Mozart 32m²
2 - 5 persoonskamer Alpin 35m²

Maaltijden:
Verwöhnpension: uitgebreid ontbijtbuffet, dagelijks tussen 15:30 -17 uur après-skibuffet.
‘s Avonds een 5-gangen keuzediner met saladebuffet. Eén keer in de week is er een Italiaans
themabuffet en een uitgebreid dessertbuffet. Voor de kinderen is er een kindermenu voorzien.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Kerst
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2019)

Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1370

Volwassenen

€ 1425

14 - 15 jaar

€ 695

14 - 15 jaar

€ 745

6 - 13 jaar

€ 475

6 - 13 jaar

€ 510

0 - 5 jaar

€ 250

0 - 5 jaar

GRATIS

Pasen
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
€ 1275

15 - 17 jaar

€ 985

6 - 14 jaar

GRATIS

0 - 5 jaar

GRATIS

2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.

Auto
Volwassenen

Skilessen: € 150

Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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DÉ WINTERSPORT
BESTEMMING IN DE BENELUX!

• Deze bon is geldig tijdens daluren t/m 31 maart 2019
• Geldig bij Skidôme Rucphen of Terneuzen
• Geldig voor maximaal 6 personen per bon
• Reserveren voor een proefles is verplicht o.v.v. Famiski
• Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen
• Algemene voorwaarden zijn van toepassing
• Kijk op skidome.nl voor de actuele tarieven

actiecode: 18009SD

Samenwerkingspartner van:

OP EEN PROEFLES OF 2 UURPAS SKIËN/SNOWBOARDEN



THUIS IN
SNEEUW
Rucphen | Terneuzen

€ 10,00 KORTING P.P.

SKIDOME.NL

BESTE
SKISCHOOL
VAN DE
BENELUX!

WILDKOGEL ARENA

WILDKOGEL ARENA - Tirol - OOSTENRIJK
De Wildkogel Arena is een gezellig, familiaal skigebied met goede voorzieningen in een wat minder frequent bezocht dal.
Het is een goedkoper alternatief voor het bekende Zillertal en de Kitzbüheler Alpen.

Info:
De Wildkogel Arena ligt tussen twee grote skigebieden ingeklemd en is daardoor heerlijk rustig.
De liften zijn modern en wachttijden zijn er nauwelijks.
De Wildkogel Arena is top voor kinderen. Het is er niet druk, er liggen mooie blauwe pistes en je
vindt er drie keer een Kinderland, dat van alle wensen voorzien is.
Op de Wildkogel vind je vooral heerlijk, brede pistes en alpenweiden. De dalafdaling naar
Neukirchen is een prachtige piste door het bos. Het skigebied heeft moderne liften en beschikt
tevens over sneeuwkanonnen, waardoor het met de sneeuwzekerheid in het gebied wel goed
zit. Doordat de pistes voornamelijk op noordhellingen gesitueerd zijn, is de sneeuw meestal van
goede kwaliteit.
Een hoogtepunt van de Wildkogel is de langste verlichte rodelbaan ter wereld. Deze 14 km lange
afdaling is elke avond tot 22.00 uur verlicht.
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 960 km
Hoogte: van 820 m tot 2150 m
Totaal aantal pistes: 62 km
Blauwe pistes: 28 km
Rode pistes: 25 km
Zwarte pistes: 9 km
Gondelliften: 4
Stoeltjesliften: 4
Sleepliften: 10

HOTEL HUBERTUS ****

HOTEL HUBERTUS - WILDKOGEL OOSTENRIJK
Schitterend familiehotel gelegen dicht bij het skigebied.
Gratis babyopvang voor de kindjes die niet skiën.

Ligging:
Het hotel ligt meteen op de piste en op wandelafstand van de liften. Het hotelbusje brengt u
gratis van en naar de liften. U kunt terug skiën tot aan het hotel.
Faciliteiten:
Wellness-Bereich MONA LISA ( 200m2) laat ons genieten van: Finse sauna, aroma dampbad,
solarium, Kneippbecken, vital -en fitnessruimte, met gratis kruidenthee en mineraalwater. Voor
de kindjes die niet skiën is er gratis babyopvang en speelkamer. Gratis wifi in het ganse hotel.
Kamers:
Ruime kamers met bad of douche/wc, haardroger, badjas en badslippers (tegen betaling) , sommige kamers hebben een balkon, slaapbank , radio, telefoon, kabel-tv, gratis kluisje.
Tegen een meerprijs zijn er ruime suites tot 5 personen, met aparte kinderkamer.
Maaltijden:

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
2-4 persoonskamer
singlekamer
5p. Panorama Suite “S”

Verblijf in halfpension: ontbijtbuffet , ‘s avonds een 4-gangen keuzemenu met saladebuffet.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Kerst
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018)

Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 1205

Volwassenen

€ 1250

15 - 17 jaar

€ 895

15 - 17 jaar

€ 955

10 - 14 jaar

€ 625

10 - 14 jaar

€ 700

5 - 9 jaar

€ 555

5 - 9 jaar

€ 555

0 - 4 jaar

€ 195

0 - 4 jaar

€ 195

Pasen
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Auto
Volwassenen

€ 1050

15 - 17 jaar

€ 795

10 - 14 jaar

€ 700

5 - 9 jaar

€ 555

0 - 4 jaar

€ 415

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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HOTEL VENEDIGERBLICK ***

HOTEL VENEDIGERBLICK - NEUKIRCHEN OOSTENRIJK
Hotel Venedigerblick is een driesterrenhotel onder familiale leiding, bestaande uit 1 hoofdgebouw en 2 bijgebouwen.
De huizen zijn in rustieke stijl ingericht en bieden een uniek uitzicht op de Grossvenediger.

Ligging:
Het hotel ligt langs de hoofdweg midden in het nationaal park Hohe Tauern en bevindt zich op
5 min. rijden van de Wildkogelbahn en ca. 1,50 km van het centrum van Neukirchen met winkels,
restaurants en bars. De skibus stopt meteen aan het hotel. Bij voldoende sneeuw kan je terug
skiën tot aan het hotel.

Faciliteiten:
In het hotel kan je gratis gebruik maken van de hot tub, sauna, bubbelbad, stoombad en infraroodcabine. Er is gratis wifi in het ganse hotel.

Kamers:
De vernieuwde kamers bevinden zich in het hoofdgebouw en zijn voorzien van tv, haardroger,
bad of douche en toilet. De meeste kamers beschikken over een balkon. Tegen een meerprijs
van € 100 per volwassene zijn er familiekamers met scheidingsdeur voor max. 5 personen.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
type 20 : 2 - persoonskamer
type 30 : 2 - 3 persoonskamer
type 40 : 2 - 4 -persoonskamer
type 50s : 2 - 5- persoonskamer met
tussendeur ( opleg € 100 / volwas.)

Maaltijden:
Verblijf in halfpension. Het restaurant serveert lokale en internationale gerechten. Uitgebreid
ontbijtbuffet en ‘s avonds een 3 gangenkeuzemenu.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)
Auto

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren.

Volwassenen

€ 700

15 - 17 jaar

€ 600

Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.

6 - 14 jaar

€ 440

0 - 5 jaar

€ 235

Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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WILDSCHONAU

WILDSCHONAU- SKI JUWEL OOSTENRIJK
Skigebied Ski Juwel is in 2012 ontstaan door een nieuwe 8-persoons gondelbaan die vanuit Inneralpbach naar de top van de Schatzberg leidt.
Hierdoor zijn de skigebieden van Wildschönau en Alpbach met elkaar verbonden en is er een groot nieuw skigebied ontstaan
met bijna 150 kilometer aan pistes. Ski Juwel mag zichzelf daarmee bij de tien grootste gebieden van Tirol aansluiten.
Info:
Met 145 kilometer aan pistes en 47 liften biedt Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
mogelijkheden voor iedere wintersporter. De Schatzberg is sinds 2012 door middel van een
8-persoons gondelbaan verbonden met het Alpbachtal, waardoor er een uitgebreid skidomein
voor je klaar staat. Door deze nieuwe verbinding behoort Ski Juwel ineens tot de tien grootste
skigebieden van Tirol.
Het pisteaanbod strekt zich uit van een oefenhelling voor de beginnende skiër, mooie brede
pistes voor de relaxte skiër, tot aan afdalingen van wereldkampioenschapsniveau voor de
echte profs. Niet alleen kan je hier rustig de piste afglijden, het gebied beschikt ook over
fantastische tiefschneeafdalingen, een snelheidsafdaling en meerdere snowboardparken voor
de avontuurlijke snowboarder. Het skigebied is met name populair onder beginners en families
met kinderen vanwege de overzichtelijke pistes en de kindervoorzieningen.
Ook na het skiën valt er voldoende te beleven in Wildschönau. Zo kan je voor de après-ski
terecht in de populaire Bobo-Heustadl-bar direct naast het dalstation van de Markjochbahn.
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 900 km
Hoogte: van 650 m tot 2025 m
Totaal aantal pistes: 145 km
Blauwe pistes: 32 km
Rode pistes: 78 km
Zwarte pistes: 35 km
Gondelliften: 7
Stoeltjesliften: 7
Sleepliften: 31

HOTEL AUFFACHERHOF ****

HOTEL AUFFACHERHOF - WILDSCHONAU OOSTENRIJK
Perfecte ligging meteen aan de piste en aan de liften
aan een zeer scherpe prijs : prijskraker !

Ligging:
Hotel Auffacherhof ligt meteen op de piste. Het dalstation van de Schatzbergbahn bevindt zich
op 50 m.
Faciliteiten:
De familie Stockmayr ontvangt al hun gasten met open armen: Frau Berni verwelkomt u hartelijk aan de receptie, Herr Sigi verwent u met culinaire gerechten en de dochters Martina en
Christine werken fijn mee. Er is een hotelbar, restaurant, lift en parkeermogelijkheid.
Ontspannen kan in de nieuwe wellnessoase: kruiden- en biosauna, Finse sauna,
infraroodcabine, stoombad en ijsgrot. Massages, behandelingen en solarium tegen betaling.
Kamers:
Nette kamers met bad of douche, wc, haardroger, tv, tel., safe, gratis wifi en gedeeltelijk met
balkon. Gratis badjas.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
2 persoonskamer
3 persoonskamer
4 persoonskamer
singlekamer

Maaltijden:
Verwöhnpension: ontbijtbuffet met biohoek, namiddagsnack en ‘s avonds een
4 gangenkeuzemenu met saladebuffet.
Skilessen: € 150

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Kerst
(zaterdag 22/12 - zaterdag 29/12/2018)
Volwassenen

Bus

Auto

€ 1030

€ 950

Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1030

€ 950
€ 895

16 - 17 jaar

€ 975

€ 895

16 - 17 jaar

€ 975

12 - 15 jaar

€ 895

€ 815

12 - 15 jaar

€ 895

€ 815

6 - 11 jaar

€ 765

€ 685

6 - 11 jaar

€ 765

€ 685

0 - 5 jaar

€ 495

€ 415

0 - 5 jaar

€ 495

€ 415
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2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

HOTEL SUN VALLEY ***

HOTEL SUN VALLEY - WILDSCHÖNAU OOSTENRIJK
Gezellig familiehotel op wandelafstand van de liften.

Ligging:
Het hotel ligt op wandelafstand ( 500m) van de kabelbaan naar de Schatzberg. U kunt terug
skiën tot aan het hotel.
Faciliteiten:
Het hotel biedt gratis wellnessfaciliteiten met hamam , infraroodcabine en sauna. Er is gratis
wifi in het ganse hotel. Er is gratis parkeergelegenheid aan het hotel.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:

Kamers:
De mooie kamers hebben allen douche en WC, flatscreen-tv, minibar, en de meeste hebben
een balkon.
Maaltijden:

2 persoonskamer
3 persoonskamer
4 persoonskamer

Verblijf in halfpension: ontbijtbuffet met biohoek, ‘s avonds een 4 gangenkeuzemenu met
saladebuffet.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Kerst
(zaterdag 22/12- zaterdag 29/12/2018)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1070

€ 990

15 - 17 jaar

€ 835

€ 755

6 - 14 jaar

€ 765

0 - 5 jaar

€ 495

Nieuwjaar
(zaterdag 29/12- zaterdag 05/01/2019)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1070

€ 990

15 - 17 jaar

€ 835

€ 755

€ 685

6 - 14 jaar

€ 765

€ 685

€ 415

0 - 5 jaar

€ 495

€ 415

Krokus
(zaterdag 02/03- zaterdag 09/03/2019)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 915

€ 835

15 - 17 jaar

€ 730

€ 650

6 - 14 jaar

€ 655

€ 575

0 - 5 jaar

€ 435

€ 355

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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BARDONECCHIA

BARDONECCHIA - PIEMONTE ITALIË
Bardonecchia is één van de authentiekste skigebieden, en organiseerde in 1909 de eerste Italiaanse skikampioenschappen.
Dat goede wintersport niet duur hoeft te zijn, merk je hier.
Info:
Bardonnecchia is één van de eerste skigebieden van Italië. De meeste pistes liggen op de
noordflanken, de sneeuw blijft dus goed liggen. Het skigebied van Bardonecchia is met 114
kilometer aan piste behoorlijk groot. Vanuit Bardonecchia heb je toegang tot vier verschillende
skigebieden: Campo Smith, Les Arnauds, Melezet en Jafferau. De eerste drie skigebieden liggen
bij elkaar. Jafferau ligt aan de andere kant van Bardonecchia en biedt iets meer uitdagendere
pistes dan de buren. De skibus brengt je in ca. 5 minuten van het ene gebied naar het andere.
In de skipas is 1 dag Montgenevre inbegrepen ( nog eens 110 km pistes).
Doordeweeks is het hier heerlijk rustig, in de weekends kan het drukker worden met
dagjesmensen uit Turijn. De toegang tot het skigebied is gemakkelijk dankzij een verbindingsweg
en een TGV-station dat meteen aan het skigebied stopt. Bardonecchia ligt op één uur rijden van
de luchthaven van Turijn.
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden. Meestal gaan de Nederlandstalige
snowboardlessen door met onze gediplomeerde snowboardmonitoren.
Uiterst geschikt voor tieners.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 950 km
Hoogte: van 1300 m tot 2800 m
Totaal aantal pistes: 114 km
Blauwe pistes: 52 km
Rode pistes: 59 km
Zwarte pistes: 3 km
Gondelliften: 1
Stoeltjesliften: 9
Sleepliften: 11
Sneeuwtapijten : 2

HOTEL BUCANEVE ***

HOTEL BUCANEVE - BARDONECCHIA ITALIË
Gezellig familiehotel met zeer ruime suites en appartementen tegen een zeer gunstige prijs.

Ligging:
Hotel Bucaneve ligt op 200 meter van de liften in Bardonecchia, kant Campo Smith.
Faciliteiten:
Het hotel heeft een restaurant, een gezellige bar en een fitnesscentrum. Er is gratis wifi in gans
het hotel. Gratis parking aan het hotel. Bij mooi weer is er een prachtige tuin met terras.
Kamers:
De ruime kamers en suites zijn voorzien van een flatscreen-tv, hardhouten vloeren, safe en een
badkamer met douche en haardroger. De meeste kamers hebben een balkon. Voor de suites en
de appartementen met apart kindergedeelte is er een opleg.
Maaltijden:

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
2 - 4 persoonskamer
5 pers.suite “S”
6-pers.appartement “S”

Verblijf in halfpension. Het restaurant serveert lokale en internationale gerechten. Uitgebreid
ontbijtbuffet en ‘s avonds een 3 gangenkeuzemenu.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Krokus : 2 - 4 persoonskamer
(zondag 03/03 - zondag 10/03/2019)

Krokus : 5 pers.suite
(zondag 03/03 - zondag 10/03/2019)

Auto

Auto

Volwassenen

€ 790

Volwassenen

€ 890

12 - 14 jaar

€ 625

12 - 14 jaar

€ 625

6 - 11 jaar

€ 565

6 - 11 jaar

€ 565

0 - 5 jaar

€ 290

0 - 5 jaar

€ 290

Krokus : 6-pers.appartement
(zondag 03/03 - zondag 10/03/2019)
Auto
Volwassenen

€ 990

12 - 14 jaar

€ 720

6 - 11 jaar

€ 650

0 - 5 jaar

€ 350

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren of gaan skiën
naar Sestrière / Montgenèvre ( 1 dag
inbegrepen in skipas)
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les. Volwassenen : 2u les in de
voormiddag.
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HOTEL JAFFERAU ****

HOTEL JAFFERAU - BARDONECCHIA ITALIË
KLEUTER KONING(IN)

Tijdens deze weken werken we samen met Little Ball Village, de kleutersportspecialist in België.
De doelgroep zijn gezinnen met jonge kinderen vanaf 9 maanden tot 8 jaar.
Vanuit de expertise van Little Ball Village is deze week opgebouwd rond het bioritme van een kleuter.
Ligging:
Onmiddellijk op de piste (2000m). Makkelijk bereikbaar via de autosnelweg (reistijd Brussel –
Bardonecchia : 9u), TGV tot in het skidorp of via het vliegtuig op Turijn.

Sterren:

Faciliteiten:

Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Kleuter centraal:
Prijs - kwaliteit:

Dit hotel is voorzien van fitness, speelhoek, slaapklasje, cinemazaal, zwembad, wijnbar, jacuzzi,
wifi, zonneterras en een gezellige zithoek. De skiverhuur en skischool liggen in het hotel.
Kamers:
Ruime kamers met badkamer met douche en bad, haardroger, safe. In de familiesuites is er een
apart kindergedeelte voorzien. Dit zijn 2 kamers naast elkaar met tussendeur en 2 badkamers.
(Minimum 2 kinderen en 2 volwassenen). Eerste 3 personen betalen hier dan de volle prijs.
Maaltijden:
Halfpension: Italiaans ontbijtbuffet en ‘s avonds een 4 gangenkeuzemenu met saladebar.
De kinderen kunnen “voor”eten na een dagje skiën.
Wat maakt Little Ski Mountain nu zo uniek voor gezinnen met jonge kinderen?
Little Ball Village laat meer dan 6000 kleuters in Vlaanderen sporten en weet meer dan wie ook
hoe de leefwereld van een kleuter in elkaar zit. De ganse dag staat in teken van onze kleinste
vrienden. Als mama en/of papa zal je zeker en vast meegenieten.
Wil je weten hoe we dit aanpakken? Check dan pagina 10 voor meer info.
Prijzen: inbegrepen: verblijf hp , opvang & skipas , exclusief materiaal en verzekering
Kerstmis
(zondag 23/12 - zondag 30/12/2018)

Krokus
(zondag 03/03 - zondag 10/03/2019)

Auto
Volwassenen

Auto

€ 1255

Volwassenen

€ 1350

12 - 15 jaar

€ 895

12 - 15 jaar

€ 975

6 - 11 jaar

€ 695

6 - 11 jaar

€ 740

0 - 5 jaar

GRATIS

0 - 5 jaar

GRATIS

Ballie Week
(zondag 27/01 - zondag 03/02/2019)

Pasen
(zondag 07/04 - zondag 14/04/2018)
Auto

Auto
Volwassenen

€ 1200

Volwassenen

12 - 15 jaar

€ 855

12 - 15 jaar

€ 895

6 - 11 jaar

€ 665

6 - 11 jaar

€ 695

0 - 5 jaar

GRATIS

0 - 5 jaar

GRATIS
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€ 1255

Kamertypes:
type 30 : 2/3 - pers. comfortroom
type 40 : 2/4 - pers. superior room
opleg € 70 per volwassene
type 50s : 4/5 - persoonskamer met
tussendeur
Kinderprijzen slechts geldig vanaf
4de persoon op kamertype 50s

Skilessen: inbegrepen in de prijs
behalve de kinderen < 6 jaar.
Voor kinderen van 3 tem 5 jaar
halve dag skiles.
Voor kinderen vanaf 6 jaar volledige
dag skiles.
Volwassenen: halve dag skiles.
Voor meer info : brochure p. 10 en
www.littleskimountain.be

HOTEL RIVE ****

HOTEL RIVE - BARDONECCHIA ITALIË
Dit schitterend complex (2006) ligt op de piste, meteen aan de liften van Campo Smith.
De kinderpiste en sneeuwtapijt liggen naast het terras van het hotel!

Ligging:
Hotel Rivé ligt op de piste, meteen aan de liften van Campo Smith. Makkelijk bereikbaar via de
autosnelweg (reistijd Brussel – Bardonecchia : 9u), TGV tot in het skidorp of via het vliegtuig op
Turijn.
Faciliteiten:
Het hotel beschikt over een kinderclub, tv-kamer, zitruimte met open haard. Betalende
wellness vanaf 12 jaar met sauna, Turks bad, jacuzzi , fitnessruimte en binnenzwembad.
Kamers:
Alle kamers zijn voorzien van safe, minibar, haardroger, sat.-tv, airco, ruime badkamer met
douche en bad. In de familiekamers slapen de kinderen in een stapelbed.
Maaltijden:
Halfpension : uitgebreid Italiaans ontbijtbuffet en ‘s avonds een 4 gangenkeuzemenu met
plaatselijke specialiteiten en salade-, dessert- en kaasbuffet.
Wijn en water zijn aan tafel inbegrepen.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
type 10 : 1 - persoonskamer
type 20 : 2 - persoonskamer
type 30 : 3 - persoonskamer
type 40 : 4 - persoonskamer

Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Kerst
(zondag 23/12 - zondag 30/12/2018)

Nieuwjaar
(zondag 30/12 - zondag 06/01/2019)
Auto

Auto
€ 870

Volwassenen

€ 1150

12 - 15 jaar

€ 695

12 - 15 jaar

€ 925

6 - 11 jaar

€ 495

6 - 11 jaar

€ 635

0 - 5 jaar

GRATIS

0 - 5 jaar

GRATIS

Volwassenen

Krokus
(zondag 03/03 - zondag 10/03/2019)

Pasen
(zondag 07/04 - zondag 14/04/2019)

Bus

Auto

Bus

Volwassenen

€ 1085

€ 1005

Volwassenen

€ 860

€ 780

12 - 15 jaar

€ 895

€ 815

12 - 15 jaar

€ 730

€ 650

6 - 11 jaar

€ 695

€ 615

6 - 11 jaar

€ 575

€ 495

0 - 5 jaar

€ 170

GRATIS

0 - 5 jaar

€ 170

GRATIS
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Auto

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren of gaan skiën
naar Sestrière / Montgenèvre ( 1 dag
inbegrepen in skipas)
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les. Volwassenen : 2u les in de
voormiddag.

FOLGARIDA - MARILLEVA

FOLGARIDA - MARILLEVA - VAL DI SOLE ITALIË
Het skigebied Folgarida - Marilleva biedt voor iedereen het juiste om onbegrensd skiplezier te beleven.
Sneeuw is, met dank aan haar hoge ligging van ongeveer 3000 meter ,
ook praktisch de hele winter verzekerd tijdens uw wintersport in Folgarida – Marilleva.
Info:
Het grootste aaneengesloten skigebied (140 km aan geprepareerde pistes) in de Skirama
Dolomieten is het gebied van Folgarida -Marilleva verbonden met het mondaine Madonna di
Campiglio. Er wordt hier zowel boven als onder de boomgrens geskied in een prachtige omgeving.

Sterren:

Famiski biedt het skipas Skirama Dolomiti aan : dit is geldig in de volgende skigebieden : Madonna
di Campiglio, Folgarida Marilleva, Andalo, Peio, Tonale, Pinzolo en Monte Bondone.

Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:

In het gebied vindt u een aantal berghutten waar u gezellig op het terras van een glas Italiaanse
wijn geniet.

Skigebied:

Het skigebied is een van de modernste gebieden van de Dolomieten. Tevens werd gezorgd voor
een uitstekende besneeuwingsinstallatie, zodat ook bij minder sneeuwrijke winters er voor een
dik glijtapijt kan worden gezorgd. Praktisch alle pistes zijn zodoende tot eind april beskibaar.

Doelgroep:

Afstand vanuit Brussel: 1080 km
Hoogte: van 1300 m tot 3016 m
Totaal aantal pistes: 360 km
Pistes aan hotel: 140 km
Blauwe pistes: 137 km
Rode pistes: 180 km
Zwarte pistes: 43 km
Gondelliften: 15
Stoeltjesliften: 93
Sleepliften: 28

Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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HOTEL SELVA ***

HOTEL SELVA - FOLGARIDA ITALIË
Het Selva hotel kent een uitzonderlijke ligging, pal op de piste en naast de liften van Folgarida.
Het hotel heeft alle comfort en voor families is dit een echte aanrader!

Ligging:
Dit comfortabele hotel is gelegen in het centrum van Folgarida, op 20 m van de skipiste/
skiliften. De skiverhuur bevindt zich in de onmiddellijke omgeving.
Faciliteiten:
Speelruimte voor de kinderen, parking, garage, bar, open haard, salon, verschillende lounges.
U kunt ontspannen in het spa- en wellnesscentrum van het hotel, met hot tub en Turks bad.
Gloednieuw zwembad met ligbedden en apart kindergedeelte. Er is gratis wifi in gans het hotel.
Kamers:

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:

Kleine maar nette kamers met bad of douche, toilet, haardroger, telefoon, satelliet-tv en radio.
De kinderen slapen meestal in een stapelbed. Sommige kamers beschikken over een balkon
en/of uitzicht op de Val di Solevallei. Voor de kamers met een scheidingsdeur is er een opleg
van € 100 per volwassene.

type 20 : 2 - persoonskamer
type 30 : 3 - persoonskamer
type 40 : 4 - persoonskamer
type 50 : 5 - persoonskamer
type 50s : 5 - persoonskamer met
tussendeur

Maaltijden:

Opleg van € 100 per volwassene
voor kamer met tussendeur

Halfpension: ontbijt in buffetvorm en ‘s avonds 3 gangendiner met keuzemenu en saladebuffet.
Een zeer mooi restaurant met een eenvoudige keuken met lokale specialiteiten.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Skilessen: € 150
Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1245

€ 1165

Pasen
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)
Bus

Auto

10 - 14 jaar

€ 960

€ 880

Volwassenen

€ 950

€ 870

8 - 9 jaar

€ 755

€ 675

10 - 14 jaar

€ 755

€ 675

6 - 7 jaar

€ 535

€ 455

8 - 9 jaar

€ 595

€ 515

0 - 5 jaar

€ 170

GRATIS

0 - 7jaar

€ 170

GRATIS
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2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren in de
Superskirama ( inbegr. in de skipas)
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.

HOCHPUSTERTAL

HOCHPUSTERTAL - ZUID TIROL ITALIË
In de schaduw van de wereldberoemde ‘Drei Zinnen’ bevindt zich het skigebied Sextner Dolomiten, regio Hochpustertal.
Sedert vorige winter zijn , dankzij een nieuw modern project, de gebieden Helm en Rotwand met elkaar verbonden.

Info:
De Italiaanse Dolomieten behoren zonder twijfel tot de meest spectaculaire bergketens van
Europa. Het Hochpustertal is een breed en zonnig dal met een idyllisch karakter. We bevinden
ons hier in de noordelijke Dolomieten van Zuid-Tirol.
Ook langlaufliefhebbers kunnen in deze streek hun hart ophalen met zo’n 200 kilometer loipe.
Tijdens je tochten kun je genieten van het prachtige landschap. Het skigebied met meer dan
90 kilometer geprepareerde pistes is zowel geschikt voor de beginnende als ervaren skiër en
snowboarder.
Gevorderden kunnen tevens in optie de Dolomiti Superski Pas aanschaffen waarmee je veel
extra gebieden kan verkennen. In totaal heb je dan keuze uit 1200 kilometer aan pistes.
Sinds vorige winter maakt het skigebied in het dalstation Vierschach ook rechtstreekse
verbinding met de skitrein, die u in een mum van tijd tot in het skigebied Kronplatz brengt
(dalstation Percha). Dit is wel niet inbegrepen in de skipas.
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 970 km
Hoogte: van 1130 m tot 2202 m
Totaal aantal pistes: 93 km
Blauwe pistes: 38 km
Rode pistes: 43 km
Zwarte pistes: 12 km
Gondelliften: 4
Stoeltjesliften: 7
Sleepliften: 19

HOTEL LÖWE ***s

HOTEL LÖWE - VIERSCHACH ITALIË
Zeer gezellig familiehotel met een uiterst sympathieke gastheer Andreas.
Het hotel staat gekend voor zijn uitstekende keuken.

Ligging:
Sterren:

Recent vernieuwd hotel in Vierschach, op 150 m van de lift van de Helmbahn.
Faciliteiten:
Hotel Löwe is zeker zijn 3* waard. Het heeft een zeer mooi ingerichte receptie, een mooie
en gezellige bar, een ruim en sfeervol restaurant en een gezellig ingerichte après-skibar in de
kelder van het hotel. Verder is er het gloednieuwe wellnesscentrum met sauna, whirlpool, een
stoombad en een relaxruimte.
Kamers:
Ruime vernieuwde kamers met bad/douche, wc, telefoon, tv + dvd-speler in bepaalde kamers.
Er is een kleine opleg voor de nieuwe 5 - persoonskamers met tussendeur. Voor gezinnen met
oudere kinderen zijn er enkele kamers naast elkaar zonder tussendeur met behoud van de
kinderkortingen.

Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
4 persoonskamer
2 persoonskamer
3 persoonskamer
5 persoonskamer
5 pers. kamer met tussendeur
2 Kamers naast elkaar

Maaltijden:
Halfpension: de jonge gastheer Andreas serveert u ‘s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s
avonds een 4 gangenkeuzemenu met saladebar.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering

Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Pasen
(zaterdag 06/04 - zaterdag 13/04/2019)

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren of eventueel
een dag kunnen skiën in Kronplatz
( niet inbegrepen in de skipas).

Bus

Auto

Bus

Auto

Volwassenen

€ 1030

€ 950

Volwassenen

€ 995

€ 915

12 - 15 jaar

€ 945

€ 865

12 - 15 jaar

€ 860

€ 780

Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.

6 - 11 jaar

€ 780

€ 700

8 - 11 jaar

€ 715

€ 635

0 - 5 jaar

€ 475

€ 395

0 - 7 jaar

€ 170

GRATIS

Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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KLAUSBERG

KLAUSBERG - ZUID TIROL ITALIË
Klausberg beschikt over de hoogst gelegen gondelbaan voor 8 personen in Zuid-Tirol.
Eenmaal aangekomen op 2510 m hoogte kunt u heerlijk skiën en snowboarden op de brede pistes en boomvrije berghellingen.

Info:
Modern skigebied (1 cabinelift en allemaal zetelliften) . Gezinsvriendelijk, met zeer goed
geprepareerde pistes. De sneeuwzekerheid wordt gegarandeerd door de gunstige ligging van
het gebied op de grens van de Zillertal Alpen en de Dolomieten. De meeste hellingen liggen aan
de noordflank, zodat de poedersneeuw erg lang vers blijft.
In 2008 werd het skigebied 40 % groter dankzij de nieuwe K2-lift. Met hun 45 km pistes komen
naast routiniers ook beginners aan hun trekken. Goeie skiërs kunnen met hun skipas de gratis
skibus nemen naar het nabijgelegen Speikboden ( nog eens 35 km pistes - skipas bij te betalen ).
Eén dag in de week krijgt iedereen de kans mee te gaan naar Kronplatz. ( 117 km pistes - skipas bij
te betalen) . Goeie skiërs komen dus zeker ook aan hun trekken met 3 verschillende skigebieden
op één week.
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden. Hier gaan de Nederlandstalige
snowboardlessen gegarandeerd door met onze gediplomeerde snowboardmonitoren. Uiterst
geschikt voor tieners.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 1010 km
Hoogte: van 950 m tot 2510 m
Totaal aantal pistes: 45 km
Blauwe pistes: 10 km
Rode pistes: 23 km
Zwarte pistes: 12 km
Gondelliften: 2
Stoeltjesliften: 6
Sneeuwtapijt: 2

HOTEL NEUWIRT ***

HOTEL NEUWIRT - STEINHAUS ITALIË
Reeds enkele jaren een klassieker bij Famiski.
In 2015 volledig vernieuwd hotel in Steinhaus, op wandelafstand van de hoofdlift.

Ligging:
Hotel Neuwirt ligt op wandelafstand ( 400 m) van de hoofdlift. Om tot aan de beginnerspiste
te komen ( waar de lessen van Famiski starten en eindigen) , kan je eventueel de gratis skibus
nemen of via het brugje aan de hoofdlift kan je ook skiën tot aan de beginnerspiste.

Faciliteiten:
Er is een knus restaurant, een gezellig ingerichte bar, een speel- en leeskamer, televisiekamer
en een terras. Er is een vernieuwd zwembad en een sauna. Gratis wifi in gans het hotel.
Kamers:
De ruime familiekamers beschikken allen over douche, wc, satelliet-tv en telefoon.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
type 10 : 1 - persoonskamer
type 20 : 2 - persoonskamer
type 30 : 3 - persoonskamer
type 40 : 4 - persoonskamer
type 50 : 5 - persoonskamer

Maaltijden:
Halfpension: hotel Neuwirt staat gekend voor zijn lekkere keuken met uitgebreid ontbijtbuffet
en ‘s avonds een keuzemenu.
Tegen de prijs van € 3,50 kunnen maaltijdbonnen bekomen worden om ‘s middags te eten op de
piste in het groepslokaal van de Kristall Alm.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2019)

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren of eventueel
een dag kunnen skiën in Kronplatz of
Speikboden ( niet inbegrepen in de
skipas).

Bus

Auto

Volwassenen

€ 895

€ 815

6 - 11 jaar

€ 795

€ 715

Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.

3 - 5 jaar

€ 475

€ 395

0 - 2 jaar

€ 170

GRATIS

Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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HOTEL SONNLEITEN ***s

HOTEL SONNLEITEN - STEINHAUS ITALIË
Recent vernieuwd familiehotel in Steinhaus, meteen aan de pistes en de Bruggerlift.
Zoon Manuel zorgt voor een gastronomische verwennerij.

Ligging:
Mooi kleinschalig familiehotel, meteen aan de “Bruggerlift” en de beginnerspiste.
Via de beginnerspiste kan je skiën tot aan de hoofdlift.
Op deze beginnerspiste starten en stoppen de skilessen.
Faciliteiten:
Het hotel werd in de zomer van 2016 volledig vernieuwd. Beperkte wellness met
massage-whirlpool, solarium, gratis sauna, infraroodsauna. Gezellige wintertuin.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:

Kamers:
Er zijn 13 vernieuwde kamers. Al de kamers beschikken over een balkon, badkamer met
douche/bad, toilet, televisie, telefoon en meestal een safe.

2 - persoonskamer
3 - persoonskamer
4 - persoonskamer
5 - persoonskamer
2 - persoonskamer Wassererhuis

Maaltijden:
Halfpension: in het knusse restaurant beginnen we de dag met een degelijk ontbijtbuffet en ’s
avonds is er als afsluiter van de vakantiedag een 3 gangenkeuzemenu met saladebuffet.
Zeer fijne keuken !
Tegen de prijs van € 3,50 kunnen maaltijdbonnen bekomen worden om ‘s middags te eten op de
piste in het groepslokaal van de Kristall Alm.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Krokus
(zaterdag 02/03 - zaterdag 09/03/2018)
Bus

Auto

Volwassenen

€ 1040

€ 960

12 - 14 jaar

€ 900

€ 820

6 - 11 jaar

€ 835

€ 755

3 - 5 jaar

€ 550

€ 470

0 - 2 jaar

€ 170

GRATIS

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
vrij kunnen rondtoeren of eventueel
een dag kunnen skiën in Kronplatz of
Speikboden ( niet inbegrepen in de
skipas).
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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LIVIGNO

LIVIGNO - LOMBARDIJE ITALIË
Het sneeuwdorp Livigno (1 816 m) is door zijn gezelligheid en sneeuwzekerheid uitgegroeid tot een beroemd wintersportgebied.
Dit zonnig, hooggelegen gebied (tot 2797 m) garandeert sneeuwrijke pistes van november tot april.

Info:
Livigno is dankzij de ligging op de Zwitserse en Italiaanse grens belastingsvrij. Dit langgerekte
bergdorp ligt in een breed dal op ruim 1800 meter hoogte. Het grootste voordeel van de ligging is
dat er aan beide kanten een skigebied ligt, met in totaal zo’n 115 kilometer aan pistes.
Livigno biedt alles wat u van een echte vakantie verwacht en zorgt voor de ideale mix van ski,
après-ski, shopping, zon, fun, la dolce vita Italiana , … Het skigebied is opgedeeld in de Mottolino
en de Carosello-zijde. Beiden worden verbonden door een gratis skibusnetwerk, heel eenvoudig
en superefficiënt. Met deze bussen kan u ook naar het autovrije shoppingcentrum van Livigno.
De bijnaam ‘Klein Tibet’ heeft Livigno te danken aan zijn sneeuwrijke winters.

Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:

Doelgroep:

Afstand vanuit Brussel: 862 km
Hoogte: van 1816 m tot 2797 m
Totaal aantal pistes: 115 km
Blauwe pistes: 30 km
Rode pistes: 65 km
Zwarte pistes: 20 km
Gondelliften: 5
Stoeltjesliften: 13
Sleepliften: 11

Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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HOTEL INTERMONTI ****

HOTEL INTERMONTI - LIVIGNO ITALIË
Hotel Intermonti is een bruisend viersterrenhotel met animatieactiviteiten, een overdekt zwembad
en heerlijke wintersportmogelijkheden in de directe omgeving.

Ligging:
Het hotel ligt op een hoogte van 1.918 m , meteen aan de skilift / skipiste (Mottolino-kant).
De skibus die je snel naar het centrum van Livigno en naar de andere skiliften van het dorp
brengt, stopt voor de deur.
Faciliteiten:
Het hotel bestaat uit vier met elkaar verbonden gebouwen in typische chaletstijl, gezellig en
sfeervol restaurant, lift, disco, kinderspeelruimte, biljart, tafeltennis, verwarmde skiruimte en
zonneterras. Gratis gebruik van zwembad (badmuts verplicht maar kan ter plaatse aangekocht
worden) ). Sauna, Turks bad en whirlpool tegen betaling. Er is gratis baby-opvang voor kindjes
die niet skiën.

Sterren:
Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
Economy room 2 - 4 p.
Family Room “S“ 2 - 5 p.

Kamers:
Comfortabele kamers tot 4 personen met bad of douche, wc, tv, telefoon en haardroger, meestal met balkon. Op aanvraag en tegen een meerprijs zijn er familiekamers met apart
kindergedeelte tot 5 personen.
Maaltijden:
Halfpension: zeer uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds een zeer uitgebreid dinerbuffet tussen
19u en 21u. Eén keer in de week galabuffet en wijndegustatie.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Pasen : Economy room 2 - 4
(zondag 07/04 - zondag 14/04/2019)

Pasen : Family Room “S” 2 - 5
(zondag 07/04 - zondag 14/04/2019)
Auto

Auto
€ 810

Volwassenen

8 - 18 jaar

€ 695

8 - 18 jaar

€ 870

0 - 7 jaar

GRATIS

0 - 7 jaar

GRATIS

Volwassenen

€ 1195

Skilessen: € 150
2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders vrij kunnen rondskiën.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.
Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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MONTE ROSA

MONTE ROSA - AOSTA ITALIË
Skiën op de uitlopers van deze reus van 4000m is een geluk zonder grenzen.
Vanaf de pistes en de veeleisende toerafdalingen heb je een adembenemend uitzicht.
Info:
In Val di Aosta ligt, rondom het prachtige Monte Rosa gebergte het skigebied Monte Rosa
(1350-3350 m) met in het totaal maar liefst 210 skibare kilometers.
Er zijn veel rode pistes dus ook de gevorderde skiërs komen hier prima aan hun trekken. Het
skigebied sluit aan op de gebieden van Champoluc, Alagna en Gressoney.
De snowboardmogelijkheden zijn ook goed te noemen. De langlaufers moeten het hier met heel
wat minder piste doen (een 28-tal kilometers). Maar de toegang hiertoe is dan ook gratis.
Bent u behoorlijk avontuurlijk aangelegd en kan u goed skiën dan is heli-skiën misschien wat
voor u. Vergeet echter niet uw geldbuidel mee te nemen want echt goedkoop is het niet.
De dorpjes in dit gebied zijn veelal nog authentiek, de natuur prachtig en de hellingen bebost. U
kunt in dit gebied ook prachtige wandelingen maken al dan niet met sneeuwschoenen.
Wilt u even de echte Italiaanse sfeer opsnuiven dan is een uitje naar het historische dorpje
Gressoney St. Jean zeker aan te bevelen.
Doelgroep:
Uiterst geschikt voor alle niveaus skiën en snowboarden.
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Sterren:
Liften:
Uitgestrektheid:
Sneeuwzekerheid:
Après-ski:
Pistes beginners:
Pistes gevorderden:
Skigebied:
Afstand vanuit Brussel: 890 km
Hoogte: van 1350 m tot 3550 m
Totaal aantal pistes: 210 km
Blauwe pistes: 78 km
Rode pistes: 118 km
Zwarte pistes: 14 km
Gondelliften: 9
Stoeltjesliften: 14
Sleepliften: 6
Skitrein : 1

HOTEL MONBOSO ****

HOTEL MONBOSO - MONTE ROSA ITALIË
Het clubhotel is gelegen op 1850m hoogte op het uiteinde van het Gressoneydal
op wandelafstand van de liften.

Ligging:
Sterren:

Het hotel is gelegen op het uiteinde van het Gressoneydal.
Het ligt op 250m van de liften, die op de ski’s bereikbaar zijn .
Afdalen kan men tot aan het hotel.
Faciliteiten:
Het vriendelijk personeel verzorgt uw vakantie tot in de puntjes.
U kunt kiezen uit een ruim aanbod aan ontspanningsactiviteiten: bar, pianobar, disco,
videozaaltje, kinderspeelruimte, Turks stoombad, whirlpool, fitness, sauna en tegen betaling
solarium en massage.
Het hotel beschikt over een disco, een bioscoop en een pianobar. Er is gratis baby-opvang voor
kindjes die niet skiën.

Ligging:
Kamers:
Faciliteiten:
Maaltijden:
Après-ski:
Prijs - kwaliteit:
Kamertypes:
2-4 persoonskamer

Kamers:
Ruime kamers met bad/douche, wc, sat.-tv en telefoon. Er is enkel wifi in de openbare ruimtes.
Maaltijden:
U verblijft in halfpension : uitgebreid ontbijtbuffet en ‘s avonds een 4 gangendiner met deels
keuzemenu.
Prijzen: inbegrepen: verblijf & skipas , exclusief materiaal, lessen en verzekering
Krokus : 2-4 persoonskamer
(zondag 03/03 - zondag 10/03/2019)
€ 995

9 - 15 jaar

€ 475

2 - 8 jaar

€ 345

0 - 1 jaar

GRATIS

2u les in de voormiddag + 2u les in de
namiddag.
2 dagen volledige opvang voor de kids,
zodat de ouders twee volledige dagen
kunnen rondtoeren.
Op woensdag- en vrijdagnamiddag is
er geen les.

Auto
Volwassenen

Skilessen: € 150

Volwassenen : 2u les in de voormiddag.
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ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE VZW GESCHILLENKOMMISSIE REIZEN
Artikel 1: toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot de reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het reiscontract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling.
Artikel 2: promotie en aanbod
De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, hetzij:
- wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
- er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
De reisorganisator en/of –bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.
Artikel 3: informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar. De organisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht: Voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers
schriftelijk mede te delen:
- de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten
zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.
- informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering.
Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
- dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats.
- naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordigers van de reisorganisator en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de organisator.
- voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing ingeval van laattijdig gesloten contract.
Artikel 4: informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk aangevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten
leidt voor de reisorganisator en/of –bemiddelaar, mogen die kosten in rekening gebracht worden.
Artikel 5: totstandkoming van het contract
- Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar en/of – organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
- Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van
de geboekte reis ontvangt.
- Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet uiterlijk binnen 21 dagen na ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
Artikel 6: prijs van de reis
- De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van kennelijke materiële vergissing.
- De in het contract overeengekomen prijs kan men tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar beneden worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een
wijziging in:
- de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
- de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstoffen en/of
- de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op de
onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is.
- De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op (zie brochure of offerte) golden; daarnaast op de tarieven voor vervoer
die op (zie brochure of offerte) bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand (zie brochure of offerte).
Artikel 7: betaling van de reissom
- Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 30% van de totale reissom als voorschot met een
minimum van 125 Euro
- Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk één maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf tezelfdertijd schriftelijke reisbevestiging en/of
reisdocumenten bezorgd worden.
- Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.
Artikel 8: overdraagbaarheid van de boeking
- De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
- De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.
Artikel 9: andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een of andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 10: wijziging door de reisorganisator voor de afreis
- Indien, voor de aanvang van de reis, een van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te
brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de organisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
- De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
- Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
- Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.
Artikel 11: verbreking door de reisorganisator voor afreis
- Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt, wegens een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
- ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het
verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
- ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
- De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij:
- de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract, en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten
minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
- de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale omstandigheden onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan
de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
Artikel 12: gehele of gedeeltelijke niet uitvoering van de reis
- Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en
kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
- Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos, ten belope van dit verschil.
- Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem
terugbrengt naar de plaats van vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.
Artikel 13: verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en –
bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.
Artikel 14: aansprakelijkheid van de reisorganisator
- De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben,
en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator
om deze verstrekkers van diensten aan te spreken.
- De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
- Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag gesloten of beperkt.
- Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot
tweemaal de reissom.
- Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.
Artikel 15: aansprakelijkheid van de reiziger
De reizigers aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout opgelopen, alsook wanneer hij/zij contractuele verplichtingen
niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.
Artikel 16: klachtenregeling
Voor de afreis:
Klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of –organisator.
Tijdens de reis:
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse op een gepaste en bewijskrachtige manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich –in
deze volgorde- wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar, of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
Na de reis:
Werd de klacht ter plaatse niet bevredigd opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk een maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij
de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.
Artikel 17: Geschillencommissie Reizen
- Er ontstaat een ‘geschil’ wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden na het einde van het reiscontract, of na de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit
werd uitgevoerd.
- Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend
behandeld door de Geschillencommissie Reizen VZW, dit met uitzondering van geschillen met lichamelijk letsel.
- De behandeling en uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor
de partijen, zonder de mogelijkheid tot beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
- Het gebruik van de algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen bepaald door de Geschillencommissie Reizen VZW, ingezonderd het Geschillenreglement.
- Het adres van de Geschillencommissie Reizen V.Z.W. is Noth Gate III - Koning Albert II-laan 16 - 1000 BRUSSEL.
BIJZONDERE REISVOORWAARDEN Famiski - BVBA Reizen Decavele – Toye (zie ook onze bijzondere voorwaarden op onze bestelbon en onze website).
Artikel 1: Reisdeelnemers:de reizen gaan door vanaf 25 personen. Famiski heeft het recht het hotel en/of de busreis te annuleren indien geen 25 personen geboekt zijn.
Artikel 2: Schade aan derden en skimateriaal: indien een deelnemer schade aanricht aan zowel accommodatie als daarbuiten, dient direct en ter plaatse de gevraagde som betaald worden. Indien de schade na vertrek vastgesteld wordt, zal met de nodige bewijsstukken een factuur van het schadegeval volgen. Het skimateriaal is gedurende de reis strikt persoonlijk. Het mag niet uitgeleend worden aan derden en men is er zelf verantwoordelijk voor. Bij verlies of diefstal of door breuk door eigen fout zal men het verschuldigde bedrag direct moeten betalen, met uitzondering van een gebroken stick.
Artikel 3: Annulering door de reiziger: het annuleren van de reis brengt voor de reiziger volgende kosten met zich mee: als deze het gevolg zijn van: ziekte of ongeval, sterfgeval tot in de tweede graad, werkverlies, brand of
diefstal. Vanaf de dag van inschrijving tot en met de 29ste dag voor afreis wordt een annulatiekost 25 % aangerekend, vanaf 28ste dag tot en met 15de dag voor vertrek 50%, vanaf 14de dag tot en met 8 dagen voor vertrek
75% en vanaf 7 dagen voor vertrek 100%. Annuleren moet schriftelijk gebeuren met duidelijke vermelding van de reden en bijvoeging van de nodige bewijsstukken. Dit alles om een beroep te kunnen doen op de annuleringsvoorwaarden.
Artikel 4: Maaltijden en faciliteiten : het aantal sterren van een hotel wordt door de plaatselijke autoriteiten bepaald door het comfortniveau en de aanwezige faciliteiten.. Kwaliteit van de gestrekte maaltijden en het
prijsniveau van maaltijden en dienstverlening vallen daar niet onder. Bovendien verschillen de normen per land. Famiski kan daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
Artikel 5 : Lesgelden: Er wordt nooit een teruggave van lesgelden voorzien, ook niet bij opgave of kwetsuur, dit omwille van de leraarskosten.
Artikel 6 : Bij verlies of diefstal van uw skipas wordt deze nooit terugbetaald door famiski.
Bildmaterial
Vielen Dank für die Nutzung der Bilder des Hotels und Skigebiete von die Hochzeiger Bergbahnen, Stubai, Kappl, Wildschönau, Grossarl, Monte Rosa, Wildkogel, Klausberg, Pitztal, Hochpustertal, Bardonecchia,
Folgarida, Zillertal, Sölden, Kitzbühel, Zell am See, Wagrain, Schladming, Kals Matrei, Katschberg, Kappl - Ischgl, Going und Bad Hofgastein.

