2020 Alleghe Barance Krokus
schoolvakantie
Hotel: Barance ***
Skigebied: Civetta, Italie
za 22.02.20 tot za 29.02.20
vr 21.02.20 tot zo 01.03.20
Reizen met het vliegtuig
Nederlandstalige skiles inbegrepen
Nederlandstalige Kinderskiles, -animatie en -begeleiding inbegrepen
Nederlandstalige snowboardles mogelijk (vanaf 5 inschrijvingen)

Charme

Zwembad

Prachtige natuur

Fijne keuken

Toffe hotelbar

Praktische informatie
- Aantal pistes: 80km
- Brussel - Alleghe: 1028km
- Hoogte hotel: 1000m
- Hoogte dorp: 1000m
- Hoogte skigebied: 1000 - 2200m

Reis informatie
Single: volgens beschikbaarheid en prijs op aanvraag
De hele dag door staat een minibus van het hotel ter beschikking voor de verplaatsing tussen het hotel en de skilift(1km).
Vlucht
Voor volgende vlucht organiseren we transfer tussen luchthaven en hotel:
Ryanair
Zat 22 feb FR6055 Charleroi (CRL) 15u05 - Treviso (TSF) 16u40
Zat 29 feb FR6056 Treviso (TSF) 17u05 - Charleroi (CRL) 18u45
Boek je vlucht en wij doen de rest. Zonder gesleur onderweg, wij brengen bagage en eigen skimateriaal naar je hotel.
Graag je vluchtbevestiging mailen naar ski@kriski.be
Transfer: 70 Euro pp heen/terug
Bagage: 40 Euro per stuk heen/terug
Eigen skimateriaal: gratis

Hotel Barance
Aan het meer van Alleghe treffen
we hotel Barance aan. Een
gezellig en typisch Italiaans hotel
in een familiale sfeer met
vriendelijke uitbaters.
De lift van Civetta ligt op 800m
van het hotel die beschikt over
een eigen pendeldienst en de
hele dag beschikbaar is.
Je verblijft er in elegante,
charmante kamers in typisch
Italiaanse stijl met lichte
houtsoorten en balkon.
Het ontbijtbuffet bestaat uit zoete
en hartige lekkernijen met
zelfgemaakte cakejes, koekjes,
yoghurt, ontbijtgranen, vlees,
kaas, eieren, ...
In het restaurant serveren ze
lokale als nationale gerechten,
denk maar aan gnocchi,
stoofpotjes van hert alles
gemaakt met ingrediënten van
de hoogste kwaliteit. Alsook de
desserts zijn een waar feest met
huisgemaakte zoetigheden.
In de wellness kan je de spieren
ontspannen en opwarmen na
een koude skidag. Finse sauna,
jacuzzi en een zwembad staan
volledig ter beschikking.

Civetta

Prijzen
Volwassene
Vanaf 3e bed op de kamer
van 16 tot 18 j
van 13 tot 15 j
van 8 tot 12 j
van 4 tot 7 j
van 3 tot 3 j
tot 2 j

Inbegrepen
Verblijf in hotelkamers met douche/bad en wc
Halfpension
6-daagse skipas Civetta
Nederlandstalige skilessen door gediplomeerde monitoren
voor kinderen (vanaf 4j) en volwassenen ingedeeld volgens skiniveau
Kinderanimatie in de namiddag
Kinderskibegeleiding in de namiddag
Georganiseerde avondactiviteiten
Reisbegeleiding

Niet inbegrepen
Huur skimateriaal, via SkiRent
Lokale verblijfstaksen (ca. 1 EUR pp/per nacht vanaf 13j)
Skiles voor kinderen jonger dan 4j, prijs op aanvraag en enkel indien een van de ouders bij de lessen blijft om te assisteren
Bus: Royal class of slaapbus + 170 EUR
Vlucht

Annulatieverzekering: 25 EUR pp
Annulatieverzekering familie vanaf 4p: 100 EUR
Bijstandsverzekering mogelijk in jaarpolis

Links
Reis: www.kriski.be/lessen-inbegrepen-ski-kinderanimatie/2020-alleghe-barance-krokus-schoolvakantie
Bestemming: www.skicivetta.com

€ 1068
€ 958
€ 828
€ 768
€ 398
€ 288
€ 118

