2021 16/01 Fly en Ski Bruno Fugen
Hotel: Bruno Fugen ****
Skigebied: Zillertal, Oostenrijk
za 16.01.21 tot wo 20.01.21
Reizen met het vliegtuig

Charme

Toffe hotelbar

Praktische informatie
- Grootte: 640 Km
- Hoogte: 550 - 3250 m
- Brussel - Mayrhofen: 925 km
- Gebied: Zillertal Superski

Reis informatie
Vlucht
Voor volgende vlucht organiseren we een transfer tussen luchthaven en hotel:
Transavia
Heenvlucht:
Za 16-01 Eindhoven 07:00 - Innsbruck 08:25
of
Za 16-01 Rotterdam 07:10 - Innsbruck 08:35
Terugvlucht:
Wo 20-01 Innsbruck 09:25 - Eindhoven 10:50
of
Wo 20-01 Innsbruck 15:00 - Eindhoven 16:25
of
Wo 20-01 Innsbruck 09:35 - Rotterdam 11:05
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

Graag je vluchtbevestiging mailen naar ski@kriski.be

Hotel Bruno Fugen
Zillertal
Het Zillertal is het meest bekende dal in Oostenrijk en omvat drie grote skigebieden.
Het Hochzillertal ligt vooraan in het Zillertal, is zeer makkelijk bereikbaar en telt maaar liefst 155 km aan pistes.
Middenin het Zillertal ligt de Zillertal Arena. Dit gebied, dat rijk is aan 165 km pistes, strekt zich uit van Zell am Ziller over Gerlos tot
Königsleiten. Deze drie dorpjes mogen niet alleen trots zijn op hun klinkende namen, maar minstens evenveel op de plaatselijke
après-ski, waarvan de reputatie die van het Zillertal zelf bijna overtreft.
Het derde en grootste skigebied (227 km aan pistes) in deze regio is Zillertal 3000. Meteen ook het enige skigebied in Europa waar
je een heel jaar door kunt genieten van de sneeuw. Zillertal 3000 kun je opdelen in Mayrhofen-Finkenberg-Lanersbach (141 km aan
pistes) en het gletsjergebied van de Hinertux (86 km aan pistes).
Kort samengevat is het Zillertal een eindeloze speeltuin voor iedereen die van de allround ski-ervaring houdt.

Prijzen
Volwassene
Vanaf 3e bed op de kamer

Inbegrepen
Verblijf in hotelkamers met douche/bad en wc
Halfpension
4-daagse skipas
Transfer luchthaven - hotel - luchthaven
Transport van bagage en eigen skimateriaal vanuit België naar het hotel en terug

Niet inbegrepen
Huur skimateriaal, zie skirent.
Lokale verblijfstaksen
Annulatieverzekering: 40 EUR pp
Bijstandsverzekering mogelijk in jaarpolis, contacteer ons kantoor

Links
Reis: www.kriski.be/fly-ski/2021-16-01-fly-en-ski-bruno-fugen-zillertal
Bestemming: www.zillertal.at

€ 788

