2021 Canazei Miramonti buiten
schoolvakantie witte week maart
Hotel: Miramonti ***
Skigebied: Canazei - Sella Ronda, Italie
za 13.03.21 tot za 20.03.21
Reizen met het vliegtuig
Nederlandstalige skiles inbegrepen
Nederlandstalige snowboardles mogelijk (vanaf 5 inschrijvingen)

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
Prijzen in kamertype Miramonti.
Kamertype "Majon": +150 EUR / kamer
"Majon Family": +250 EUR / kamer
Single kamer niet mogelijk
Vlucht
Voor volgende vlucht organiseren we een transfer tussen luchthaven en hotel:
Ryanair
Zat 13 maa FR6055 Charleroi (CRL) 15u05 - Treviso (TSF) 16u40
Zat 20 maa FR6056 Treviso (TSF) 17u05 - Charleroi (CRL) 18u45
en
Zat 13 maa FR4854 Eindhoven (EIN) 15u55 - Treviso (TSF) 17u30
Zat 20 maa FR4583 Treviso (TSF) 18u00 - Eindhoven (EIN) 19u40
Boek je vlucht en wij doen de rest. Zonder gesleur onderweg, wij brengen bagage en eigen skimateriaal vanuit België naar je hotel.
Graag je vluchtbevestiging mailen naar ski@kriski.be
Transfer: 80 EUR pp heen/terug
Bagage: 40 EUR per stuk heen/terug
Eigen skimateriaal: gratis

Eigen skimateriaal: gratis

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
Verblijf in hotelkamers met douche/bad en wc
Halfpension
6-daagse skipas Dolomiti Superski
Nederlandstalige skibegeleiding door gediplomeerde monitoren
Reisbegeleiding
Georganiseerde avondactiviteiten

Niet inbegrepen
Huur skimateriaal, zie skirent.
Lokale verblijfstaksen
Vlucht

Annulatieverzekering: 40 EUR pp
Bijstandsverzekering mogelijk in jaarpolis, contacteer ons kantoor

Links
Reis: www.kriski.be/buiten-schoolvakanties/canazei-witte-week-maart
Bestemming: www.dolomitisuperski.com

€ 1098

