2021 Campitello Sella Ronda
Diamant nieuwjaar
Hotel: Diamant ****
Skigebied: Campitello - Sella Ronda, Italie
za 26.12.20 tot za 02.01.21
Reizen met het vliegtuig
Nederlandstalige skiles inbegrepen
Nederlandstalige Kinderskiles, -animatie en -begeleiding inbegrepen
Nederlandstalige snowboardles mogelijk (vanaf 5 inschrijvingen)

Zwembad

Familiekamers

Sneeuwzeker

Prachtige natuur

Praktische informatie
- Hoogte hotel: 1448m
- Hoogte dorp: 1400m
- Brussel - Campitello: 1000 km
- Aantal pistes: 435km
- Hoogte skigebied : 1236 - 2778m

Reis informatie

Wellness

Topligging

Aan de piste

Hotel Diamant
Hotel Diamant bied je alles wat je wenst
voor een geslaagde skivakantie. Het
hotel is gelegen op wandelafstand van
het centrum van Campitello di Fassa en
op 200m stappen van de skilift. Deze lift
brengt je onmiddellijk naar het hart van
het Super Dolomiti skigebied, Sella
Ronda. De uitzichten op de prachtige
Dolomieten zijn hier fantastisch.
Na het skiën kan je genieten van de
wellness 'La Malga', met hydropool,
sauna, ... 's Avonds staat je een
uitgebreid diner te wachten met typisch
Italiaanse specialiteiten. Ook aan sfeer
en muziek ontbreekt het niet, het hotel
heeft heel wat faciliteiten om er nog een
gezellige avond van te maken. Je verblijft
er in ruime kamers, het hotel heeft ook
grotere familiekamers ter beschikking.

Campitello - Sella Ronda

Prijzen
Volwassene

€ 1688

Vanaf 3e bed op de kamer
van 16 tot 99 j
van 8 tot 15 j
van 4 tot 7 j
tot 3 j

€ 1158
€ 998
€ 778
€ 118

Inbegrepen
Verblijf in hotelkamers met douche/bad en wc
Halfpension
6-daagse skipas Dolomiti Superski
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, zie skirent.
Lokale verblijfstaksen
Skiles voor kinderen jonger dan 4j, prijs op aanvraag en enkel indien een van de ouders bij de lessen blijft om te assisteren
Vlucht of busreis

Annulatieverzekering: 40 EUR pp
Bijstandsverzekering mogelijk in jaarpolis, contacteer ons kantoor

Links
Reis: www.kriski.be/lessen-inbegrepen-ski-kinderanimatie/2021-campitello-sella-ronda-diamant-nieuwjaar
Bestemming: www.dolomitisuperski.com

