2021 TreValli Cristallo Krokus
schoolvakantie
Hotel: Cristallo ***
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)

Familiekamers

Fijne keuken

Toffe hotelbar

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

Reis informatie

Wellness

Op de piste

Prachtige natuur

Hotel Cristallo
In het zonnige Passo San
Pellegrino, daar huist hotel
Cristallo midden in het skigebied
TreValli.
De kamers zijn zorgvuldig
ingericht met veel hout waardoor
je meteen het "welkom thuis"
gevoel krijgt. Daarbovenop ga je
de nacht tegemoet in de
heerlijke bedden met warme
knusse dekens. Hier ontwaak je
elke ochtend volledig uitgerust.
In de bar van het hotel heerst
een uitnodigende sfeer om na
het skiën of na het eten nog heel
even te vertoeven.
Het hotel besteedt heel veel
aandacht om zijn gasten culinair
te verwennen van 's morgens tot
's avonds. Startende bij het
heerlijke ontbijtbuffet met
zelfgemaakte producten alsook
het beste wat de streek te bieden
heeft. Onder de middag kan je er
ook terecht voor een lunchbuffet
om er in de namiddag terug
tegenaan te kunnen gaan. Kers
op de taart is het avondmaal
waaruit je kan kiezen uit
verschillende typisch Italiaanse
gerechten. Wedden dat je voor
moeilijke keuzes komt te staan?
De liefhebbers kunnen er na het
skiën ontspannen in de wellness
met onder andere grote
whirlpool, Finse sauna, Turks
stoombad, Romeins bad en een
ijskoude douche.

Tre Valli

Prijzen
Volwassene

€ 1328

Vanaf 3e bed op de kamer
van 16 tot 17 j
van 13 tot 15 j
van 8 tot 12 j
van 6 tot 7 j
van 4 tot 5 j
van 3 tot 3 j
tot 2 j

€ 1198
€ 1098
€ 988
€ 778
€ 698
€ 518
€ 268

Inbegrepen
Verblijf in hotelkamers met douche/bad en wc
Volpension
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/peuterweek-kleuter/2021-trevalli-cristallo-krokus-schoolvakantie
Hotel Cristallo: www.hotel-cristallo.com

