2020 Madonna Cerana Relax Pasen
W1 schoolvakantie
Hotel: Cerana Relax ****
Skigebied: Madonna di Campiglio, Italie
za 04.04.20 tot za 11.04.20
Reizen met het vliegtuig
Nederlandstalige skiles inbegrepen
Nederlandstalige Kinderskiles, -animatie en -begeleiding inbegrepen
Nederlandstalige snowboardles mogelijk (vanaf 5 inschrijvingen)

Zwembad

Op de piste

Prachtige natuur

Luxe

Wellness

Praktische informatie
- Hoogte skigebied: 800 - 2550m
- Brussel - Madonna di Campiglio: 1085km
- Aantal pistes: 174km
- Hoogte dorp: 1550m

Reis informatie
Vlucht
Voor volgende vlucht organiseren we transfer tussen luchthaven en hotel:
Ryanair
Zat 04 apr Charleroi (CRL) 06u20 - Bergamo (BGY) 07u50
Zat 11 apr Bergamo (BGY) 08u15 - Charleroi (CRL) 09u50
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 Euro pp heen/terug
Bagage: 40 Euro per stuk heen/terug
Eigen skimateriaal: gratis

Hotel Cerana Relax
Een fantastisch hotel op een boogscheut van de skilift. Dat is Hotel Cerana relax, de perfecte locatie om je skivakantie door te
brengen. Op 200m van het centrum van Madonna di Campiglio, 's winters kan je er skiën tot aan het hotel.
De kamers in alpinestijl zijn ruim, modern maar toch heel gezellig, ideaal voor families met kinderen. Zoals de naam van het hotel
doet vermoeden kan je na het skiën heerlijk relaxen in de grote wellness van het hotel. Geniet er van het verwarmde hydromassage
zwembad, jacuzzi, sauna, turks bad en ijs waterval.
's Ochtends serveren ze een uitgebreid ontbijtbuffet met hartige specialiteiten uit de Dolomieten. Tijdens het diner zal de chef je
betoveren met heerlijke culinaire hoogstandjes uit de traditionele keuken, achteraf kan je hier nog van nagenieten in de gezellige
levendige bar.
Sluit aan bij onze groepsreis met Nederlandstalige skilessen.
Beschikbaarheid en prijzen op aanvraag.
Contacteer ons ski@kriski.be

Madonna di Campiglio
Een super populair en beroemd skigebied in Italië, dat is Madonna di Campiglio. Zelfs de Italianen kiezen dit skigebied om hun
wintersportvakantie te spenderen. Denk maar alvast aan lekker eten, drinken en vooral zon!
Madonna di Campiglio is verbonden met nog een aantal dorpen en vormt samen met Folgarida, Marilleva en Pinzolo maart liefst
174km aan skiplezier. Zowel beginners als gevorderden zullen hier de geschikte pistes vinden om een weekje op te vertoeven met
heel wat mogelijkheden om tochten te maken. Het is een rustiger skigebied, sneeuwzeker met fantastisch eten op de piste en een
gezellig centrum.
In het sfeervolle centrum kan je terecht in een aantal levendige après-ski bars om na het skiën terug op krachten te komen.
Dit skigebied is goed bereikbaar en je hoeft niet te veel te klimmen. Liever niet met de wagen? Madonna di Campiglio is ook
makkelijk bereikbaar met het vliegtuig op Bergamo.

Prijzen
Volwassene

€ 9999

Vanaf 3e bed op de kamer

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

Niet inbegrepen
Huur skimateriaal, via Noleggio des Alpes aan de lift
Lokale verblijfstaksen (ca. 2 EUR pp/per nacht vanaf 14j)
Skiles voor kinderen jonger dan 4j, prijs op aanvraag en enkel indien een van de ouders bij de lessen blijft om te assisteren
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-madonna-cerana-relax-pasen-w1-schoolvakantie

