
 Skigebied  

SCHLADMINGER 
4-BERGE-SKISCHAUKEL 
HAUSER KAIBLING, PLANAI,  
HOCHWURZEN, REITERALM.
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VAKANTIE t OOSTENRIJK

> Kinderen t/m 14 jaar skihelm verplicht!

Hoogte: van 726 m 
tot 2015 m 

Aantal km pistes: 123 km 
Zwarte pistes: 8 km  
Rode pistes: 69 km  
Blauwe pistes: 46 km  
Sleepliften: 11  
Stoeltjesliften: 19  
Gondels: 8 

4-BERGE-SKISCHAUKEL  
SCHLADMING

aweids opgezet skigebied 
agroot aantal rode pistes 
aaantrekkelijk, lange skitochten 
aaangenaam familiehotel



Ligging: gunstig gelegen te midden van de bergen in het skigebied Schlad-
ming, op ca. 10 minuten rijden van de skilift. Skibushalte op 100 m van het 
hotel. Het centrum van Gröbming bevindt zich op 8 km. De pistes van  
4-Berge-Skischaukel liggen verspreid over Hauser Kaibling, Planai, Hoch-
wurzen en Reiteralm. Alle pistes zijn onderling met elkaar verbonden.   
Faciliteiten: het hotel beschikt over receptie, restaurant, hotelbar, wellness- 
ruimte met sauna’s, infrarood-cabine, stoombad, solarium en hot tub,  
fitnessruimte (betalend). Skikelder. Lift. Parking.  
Kamers: nette, modern ingerichte kamers met douche, toilet, haardroger,  
telefoon, satelliet-tv.  
Logies:  
11A: standaard éénpersoonskamer (beperkte beschikbaarheid);  
22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.);  
23A: standaard tweepersoonskamer met bijzetbed voor max. 2 volw.  
+ 1 kind of 3 volw.;  
24A: standaard tweepersoonskamer met 2 bijzetbedden voor max. 2 volw. 
+ 2 kind. of 4 volw..  
Maaltijden: ’s morgens een rijk gevuld ontbijtbuffet en ’s avonds een  
3-gangen keuzemenu.  
Beoordeling: in Hotel Pension Reisslerhof bent u van harte welkom.  
De familie Erhardt-Knauss zorgt dagelijks voor een uitstekende service. 

Hotel Pension Reisslerhof ***s

GRÖBMING
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Gezellig 
hotel met een  
uitstekende  

service!

• TOESLAG: 11A (op aanvraag): € 10/nacht.      
KINDERPRIJZEN (kind t/m 15 jaar, kind < 2 volw.) en JUNIORPRIJZEN (junior 16 t/m 18 jaar): op aanvraag. 

• KORTING NIET-SKIËR KIND & JUNIOR: op aanvraag. 
• HANDENVRIJ SKIPASSEN: borg van € 3, terugbetaalbaar bij inlevering skipas aan kassa skistation.  

Afreisdata 04/03, 18/03: geen ski-/snowboardles.  
• VERZEKERINGSTARIEF: GLOBALE REISVERZEKERING: € 5,90/DAG/PERSOON, ENKEL ANNULERINGSVERZEKERING: € 4,25/DAG/PERS.

PAKKETPRIJS PER PERSOON (skiër of snowboarder) HALF PENSION  
(pakket = autocar, hoteldiensten HP, ontbijt aankomstdag en avondmaal vertrekdag, verblijfstaks, skipas inbegrepen) 

 

HOTEL/PENSION REISSLERHOF***S (GRÖBMING)

04/03/2020 - 09/03/2020 4 € 610 € 0 -€ 178 geen les 
18/03/2020 - 23/03/2020 4 € 610 € 0 -€ 178 geen les 

PERIODE PRIJS 
VOLW.

KORTING  
3e/4e persoon 

va 16 jaar
KORTING  

volw. niet skiër 
va 19 jaar

TOESLAG  
SKILES

AANTAL  
SKI-DAGEN


