2021 Pfunds Traube Pasen W1
schoolvakantie
Hotel: Traube Pfunds ****
Skigebied: Samnaun - Ischgl Oostenrijk, Oostenrijk
za 03.04.21 tot za 10.04.21
Nederlandstalige skiles inbegrepen
Nederlandstalige Kinderskiles, -animatie en -begeleiding inbegrepen
Nederlandstalige snowboardles mogelijk (vanaf 5 inschrijvingen)

Wellness

Lekkere keuken

Praktische informatie
- Hoogte skigebied: 1377 - 2872m
- Aantal pistes: 238km
- Hoogte dorp: 970m
- Brussel - Pfunds: 866km

Reis informatie
Single: volgens beschikbaarheid en prijs op aanvraag

Sneeuwzeker

Toffe hotelbar

Hotel Traube Pfunds
Nieuw in ons aanbod!
In dit hotel draait het allemaal rond gezelligheid, sfeer, traditie en gastvrijheid.
Een perfecte keuze voor je wintervakantie. De filosofie hier draait helemaal rond relaxatie, ontspanning en genieten. Startende bij
een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet om vol energie de pistes te trotseren.
Na een intensief dagje in de bergen kan je terecht in de prachtige sauna van het hotel. Pure ontspanning voor lichaam en geest in
het stoombad, Finse sauna, infraroodcabine, ...
Verwacht je bij het diner aan een streling van de smaakpapillen met overheerlijke regionale specialiteiten. De keuken van dit hotel
kreeg al meermaals de "Tiroler Wirtshaus" zegels voor kwaliteit. In de lounge bar van de hotel kan je nog eventjes nagenieten van
een fantastische dag in de bergen.
Vanaf het hotel is het ongeveer 25 minuten naar het skigebied van Samnaun-Ischgl en ook van Serfaus Fiss Ladis. Tijdens de
Paasvakantie gaan we met de groep naar Samnaun-Ischgl.

Samnaun - Ischgl Oostenrijk
Ischgl - Samnaun is het meest bekende en bruisende skigebied van Oostenrijk. Het is een groot skigebied, gevarieerd, sneeuwzeker
en zowel de pistes als de liften zijn goed onderhouden en van topkwaliteit.
Dit skigebied ligt een deel in Oostenrijk en een deel in Zwitserland. Volg de Duty Free afdaling naar het Zwiterse gedeelte waar je
uitkomt in Samnaun waar 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; The Beach Boys, Mariah Carey, The Killers, Robbie Williams, Muse, Zucchero, Bastille, Helene Fischer,
Sarah Connor, Jason Derulo en Lenny Kravitz om er nog maar enkele op te noemen.

Prijzen
Volwassene

€ 958

Vanaf 3e bed op de kamer
van 16 tot 16 j
van 10 tot 15 j
van 8 tot 9 j
van 4 tot 7 j
van 3 tot 3 j
tot 2 j

€ 798
€ 598
€ 578
€ 378
€ 278
€0

Inbegrepen
Verblijf in hotelkamers met douche/bad en wc
Halfpension
6-daagse skipas Silvretta
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

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

Links
Reis: www.kriski.be/lessen-inbegrepen-ski-kinderanimatie/2021-pfunds-traube-pasen-w1-schoolvakantie

