2020 Canazei Ski 4 life
Hotel: Miramonti ***
Skigebied: Canazei - Sella Ronda, Italie
Reizen met het vliegtuig

Charme

Op de piste

Prachtige natuur

Toffe hotelbar

Praktische informatie
- Hoogte skigebied: 1236 - 2778m
- Aantal pistes: 435km
- Hoogte hotel: 1550m
- Brussel - Canazei: 1003km
- Hoogte dorp: 1465m

Reis informatie

SKI - RACE - CHARITY

SKI 4 LIFE
1 team / 4-6 friends
vr 13 dec
Aankomst
za 14 dec
Skigebied verkennen
zo 15 dec
Kwalificatie
ma 16 dec
Wedstrijd & afterparty
di 17 dec
Vertrek

Ski 4 Life wordt georganiseerd ten voordele van G-ski, skiën voor sporters met een beperking.
Het doel is een recreatieve race in het leven te roepen waarbij teams van 4 tot 6 personen zoveel mogelijk rondes van de prachtige
Sella Ronda te skiën. Deelnemen vraagt een basisvaardigheid skiën of snowboarden, een professioneel niveau is geenszins nodig!
Onze belofte:
Per persoon wordt min. 200 EUR aan G-Sport Vlaanderen gedoneerd ten voordele van G-Ski.

Hotel Miramonti
Sinds jaar en dag een geliefd hotel
in ons aanbod, Kriski klanten komen
hier telkens graag naar terug.
Aankomen in hotel Miramonti is alsof
je thuiskomt.
Hier verblijf je in een typisch,
Italiaans en charmant hotel aan de
voet van de Sella Ronda. De kamers
zijn er gezellig en in de sauna of
dampbad kan je even uitblazen na
een skidag.
In het restaurant doen ze de
Italiaanse keuken alle eer aan. Proef
van de beste smaken die de streek
te bieden heeft met één van hun
uitstekende wijnen, heerlijk.
Het hotel heeft ook een eigen aprèsski bar in de kelder, ambiance
verzekerd!

Canazei - Sella Ronda

Prijzen
Volwassene
Vanaf 3e bed op de kamer

Inbegrepen
Ski 4 Life vlucht naar Italië
vrijdag 13 december: Charleroi - Treviso om 15u05 - 16u40
dinsdag 17 december: Treviso - Charleroi om 14u55-16u40
Transfer van Treviso naar Hotel Miramonti (heen/ terug)
4 Overnachtingen in Hotel Miramonti, half pension
3-Daagse skipas
After-party en galadiner

Niet inbegrepen
Huur skimateriaal, via SkiRent
Lokale verblijfstaksen (ca. 1 EUR pp/per nacht vanaf 14j)
Annulering- en/of bijstandsverzekering mogelijk in jaarpolis

Links
Reis: www.kriski.be/buiten-schoolvakanties/2020-canazei-ski-4-life
Bestemming: www.dolomitisuperski.com

€ 1200

