2020 Galtur Ischgl Fluchthorn krokus
schoolvakantie
Hotel: Fluchthorn ****
Skigebied: Galtur - Ischgl, Oostenrijk
za 22.02.20 tot za 29.02.20
vr 21.02.20 tot zo 01.03.20
Nederlandstalige skiles inbegrepen
Nederlandstalige Kinderskiles, -animatie en -begeleiding inbegrepen
Nederlandstalige snowboardles mogelijk (vanaf 5 inschrijvingen)

Zwembad

Familiekamers

Fijne keuken

Wellness

Sneeuwzeker

Toffe hotelbar

Praktische informatie
- Hoogte skigebied: 1377 - 2872m
- Aantal pistes: 238km
- Brussel - Galtur: 902km
- Hoogte hotel: 1580m
- Hoogte dorp: 1584m

Reis informatie
Single: volgens beschikbaarheid en prijs op aanvraag
De groepsverplaatsing naar de lift 's morgens doen we met taxibusjes, deze zullen klaar staan aan het hotel.
Ook de kinderen die in de namiddag mee gaan naar de animatie of het begeleid skiën brengen we met deze taxibusjes terug naar
het hotel.

Hotel Fluchthorn
Dit hotel kan je vinden in het centrum van het gezellige Galtür. Naast het skiën is vooral genieten belangrijk.
De gasten die reeds in dit hotel verbleven zijn er dol op.
Je verblijft er in comfortabele kamers in Tiroolse stijl met veel hout, de knusse, warme bedden nodigen je uit voor een heerlijke
nachtrust.
Wie rust en ontspanning zoekt, kan er terecht in de 300m2 wellness met verschillende sauna's, dampbad of in het panoramische
binnenzwembad.
Het wordt alleen maar beter, start de dag met het lekkere en voedzaam ontbijtbuffet. De koks bereiden er dagelijks voor het diner met
veel liefde voor lokale producten, gevarieerde gerechten om vingers van af te likken.
In de gezellige bar van het hotel kan je terecht voor een lekkere aperitief, digestief en kan je verder keuvelen over het verloop van je
dag.
Een verblijf in Fluchthorn zal je niet gauw vergeten.

Galtur - Ischgl
Ischgl - Samnaun is het meest bekende en bruisende skigebied van Oostenrijk. Het is een groot skigebied, gevarieerd, sneeuwzeker
en zowel pistes als liften zijn goed onderhouden en van topkwaliteit.
Dit skigebied ligt een deels in Oostenrijk en een deels in Zwitserland. Volg de Duty Free afdaling naar het Zwiterse gedeelte waar je
uitkomt in Samnaun en je taksvrij kan shoppen.
Het is een groot, uitgestrekt skigebied waar de meeste pistes boven de 2000m liggen. Hier mag je dus zeker zijn van sneeuw en
skiplezier op goede sneeuw.
Aan de 2 centrale punten van Idalp en Alp Trida heb je heel wat beginnerspistes en blauwe pistes. Het is zeker en vast ook een
uitstekend skigebied voor gevorderden met heel wat uitdagende rode pistes, steile zwarte pistes en off piste mogelijkheden.
Enkele keren per jaar trakteert het skigebied zijn bezoekers met heuse Top of the Mountain concerten waar al heel wat artiesten op
het podium hebben gestaan; Tina Turner, Elton John, Diana Ross, Bon Jovi, Bob Dylan, Pink, Pussycat Dolls, Rihanna, Kylie
Minouge, Katy Perry, Alicia Keys, Muse om er nog maar enkele op te noemen.

Galtur is een kleiner gebiedje op een 7 tal kilometer van Ischgl.
Het is uiterst geschikt voor families en beginners en is uitdagend genoeg om de gevorderde skiër enkele dagen te kunnen boeien.

Prijzen
Volwassene

€ 1588

Vanaf 3e bed op de kamer
van 15 tot 16 j
van 11 tot 14 j
van 8 tot 10 j
van 7 tot 7 j
van 4 tot 6 j
tot 3 j

€ 1228
€ 1128
€ 928
€ 718
€ 518
€0

Inbegrepen
Verblijf in hotelkamers met douche/bad en wc
Halfpension
6-daagse skipas Silvretta
Taxi's naar de lift 's morgens
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 verblijfstaks (ca. 2,70 EUR pp/per nacht vanaf 15j)
Bus: Royal class of slaapbus + 170 EUR

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

Links
Reis: www.kriski.be/lessen-inbegrepen-ski-kinderanimatie/2020-galtur-ischgl-fluchthorn-krokus-schoolvakantie

