2021 16/03 Fly & Ski Tauernhof
Flachau Amade
Hotel: Tauernhof ****
Skigebied: Flachau , Oostenrijk
di 16.03.21 tot za 20.03.21
Reizen met het vliegtuig

Zwembad

Familiekamers

Fijne keuken

Après-ski

Aan de piste

Praktische informatie
- Aantal pistes: 236 km
- Brussel - Flachau: 987 km
- Hoogte skigebied: 850m - 2110m
- Hoogte hotel: 920m

Reis informatie
Vlucht
Voor volgende vlucht organiseren we een transfer tussen luchthaven en hotel:
Transavia
Heenvlucht:
Di 16-03 Eindhoven 13:20 - Salzburg 14:45
Terugvlucht:
Za 20-03 Salzburg 13:45 - Eindhoven 15:10
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

Wellness

Graag je vluchtbevestiging mailen naar ski@kriski.be

Hotel Tauernhof
Het Tauernhof bevindt zich in het centrum van Flachau, ongeveer 65 km ten zuiden van de stad Salzburg in het hart van het
skigebied Ski Amadé. Dus ook op slechts 30-35 minuutjes van de luchthaven.
De skilift "StarJet" ligt op wandelafstand.
Hotel Tauernhof combineert het comfort van een 4-sterrenhotel en een keuken van hoge kwaliteit met een gemoedelijke sfeer en
sportieve ambiance.
Alle faciliteiten en diensten kunnen gratis worden gebruikt, met inbegrip van het binnenzwembad, de sauna, het stoombad en de
fitnessruimte.
Kortom, de perfacte uitvalsbasis voor een geslaagde skireis.

Flachau
Flachau is een dorpje aan de voet van het skigebied Salzburger Sporwelt, wereldberoemd om zijn jaarlijkse Word Cup afdaling.
Het dorpje is klein, supergezellig en met een leuke après-ski waar het dak er al wel eens af kan gaan.
Het skigebied Salzburger Sportwelt is een uitgestrekt skigebied en een aanéénschakeling van verschillende dorpen zoals Alpendorf
en Wagrain. Zeer uitnodigend dus om leuke dagtochten te maken. Hier heb je skiplezier voor elk type skiër gaande van uitdagende
pistes tot gemoedelijke brede pistes. Met de snelle en moderne lift infrastuctuur sta je op geen tijd boven.

Prijzen
Volwassene
Vanaf 3e bed op de kamer

Inbegrepen
Verblijf in hotelkamers met douche/bad en wc
Halfpension
3-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
Vluchten
Annulatieverzekering: 40 EUR pp
Bijstandsverzekering mogelijk in jaarpolis, contacteer ons kantoor

Links
Reis: www.kriski.be/fly-ski/2021-16-03-fly-ski-tauernhof-flachau-amade

€ 968

