2021 TreValli Snowthrill Krokus
schoolvakantie
Hotel: Snowthrill ***
Skigebied: Tre Valli, Italie
za 13.02.21 tot za 20.02.21
vr 12.02.21 tot zo 21.02.21
Reizen met het vliegtuig
Nederlandstalige skiles inbegrepen
Nederlandstalige Kinderskiles, -animatie en -begeleiding inbegrepen
Nederlandstalige snowboardles mogelijk (vanaf 5 inschrijvingen)

Charme

Fijne keuken

Topligging

Op de piste

Prachtige natuur

Praktische informatie
- Hoogte skigebied: 1370 - 2513m
- Brussel - Passo San Pellegrino: 1029km
- Hoogte hotel: 1900m
- Aantal pistes: 84km
- Hoogte dorp: 1918m

Reis informatie
Maaltijden
Het ontbijtbuffet kan je genieten in het gebouw van Snowthrill zelf, het diner in het restaurant van het hoofdhotel Costabella.
Kinderanimatie
De kinder- en peuteranimatie gaat door in hotel Cristallo en hotel Monzoni.

De kinder- en peuteranimatie gaat door in hotel Cristallo en hotel Monzoni.

Hotel Snowthrill
Dit is het bijgebouw van hotel
Costabella en liggen op 50m van
elkaar.
Snowthrill ligt naast de zetellift
en vlak aan het punt waar de
lessen starten, van een
topligging gesproken.
Je logeert boven de pizzeria
waar we 's middags lunchen.
De kamers zijn netjes en ruim
ingericht in 2 verdiepen, de
ideale uitvalsbasis voor grotere
gezinnen.
Beneden woon/slaapruimte met
sofabed en badkamer, op de
mezzanine een dubbel bed.
Er is een ontbijtruimte voorzien
waar je hetzelfde krijgt als in het
hoofdgebouw.
Het avondmaal wordt
geserveerd in hotel Costabella,
lokale lekkernijen om bij te
watertanden.
Je kan eveneens gebruik maken
van de wellness van hotel
Costabella met onder andere
sauna en Turks bad.

Tre Valli

Prijzen
Volwassene

€ 1198

Vanaf 3e bed op de kamer
van 12 tot 15 j
van 8 tot 11 j
van 4 tot 7 j
tot 3 j

€ 1028
€ 798
€ 598
€ 238

Inbegrepen
Verblijf in hotelkamers met douche/bad en wc
Halfpension
6-daagse skipas Alpe Lusia - San Pellegrino
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
Peuteranimatie in de voormiddag
Vlucht of busreis

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

Links
Reis: www.kriski.be/lessen-inbegrepen-ski-kinderanimatie/2021-trevalli-snowthrill-krokus-schoolvakantie

