
 Skigebied  

SILVRETTA ARENA 
ISCHGL/SAMNAUN
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VAKANTIE t OOSTENRIJK

> Kinderen t/m 14 jaar skihelm verplicht!

Hoogte: van 1377 m 
tot 2872 m 

Aantal km pistes: 238 km 
Zwarte pistes: 49 km  
Rode pistes: 144 km  
Blauwe pistes: 45 km  
Sleepliften: 9 (en 4 

loopbanden) 
Stoeltjesliften: 25  
Gondels: 7 

SILVRETTA ARENA  
ISCHGL/SAMNAUN

aonovertroffen pistes 
auitbundige après-ski 
a legendarische seizoensafsluiting 
amodern en stijlvol hotel 



Ligging: is gelegen op 3 km van het centrum van Galtür en op 9 km  
(10 minuten rijden) van de Silvretta Arena, Ischgl/Samnaun. 
De skibus houdt elk uur halt aan het hotel.  
Faciliteiten: het hotel beschikt over een receptie, hotelbar, wellness-ruimte 
met Finse sauna, stoombad, bio-sauna en relaxruimte.  
Verwarmde skikelder. Gratis WiFi in gemeenschappelijke ruimtes. Lift.  
Kamers: comfortabel uitgeruste kamers voorzien van badkamer met  
douche, toilet, haardroger, TV, telefoon, radio, safe en W-Lan.  
Logies:  
11B (op aanvraag): standaard tweepersoonskamer voor alleengebruik;  
22A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.);  
23A: standaard tweepersoonskamer met bijzetbed voor max. 2 volw.  
+ 1 kind of 3 volw..  
Maaltijden: 's morgens een uitgebreid ontbijtbuffet.  
Beoordeling: in dit 3*s-hotel wordt u warm onthaald door de familie  
Wiltsche, die zich dagelijks met hart en ziel inzet om hun gasten  
een onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Hotel Zontaja ***s

GALTÜR
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• TOESLAG: 11B (op aanvraag): € 20/nacht.    
• KINDERPRIJZEN (kind t/m 16 jaar, kind < 2 volw.): op aanvraag.  

KINDERPRIJZEN en korting 3e persoon va 17 jaar gelden kamer delend met 2 volbetalenden. 
• KORTING NIET-SKIËR KIND: op aanvraag. 
• HANDENVRIJ SKIPASSEN: borg van € 5, terugbetaalbaar bij inlevering skipas aan kassa skistation.  

Geen ski-/snowboardlessen. 
• VERZEKERINGSTARIEF: GLOBALE REISVERZEKERING: € 5,90/DAG/PERSOON, ENKEL ANNULERINGSVERZEKERING: € 4,25/DAG/PERS.

PAKKETPRIJS PER PERSOON (skiër of snowboarder) KAMER/ONTBIJT (pakket = autocar, hoteldiensten met  
ontbijt, extra ontbijt aankomstdag, verblijfstaks, skipas met concert op 02/05/2020 inbegrepen)  

 

HOTEL ZONTAJA***S (GALTÜR)

29/04/2020 - 04/05/2020 4 € 598 -€ 21 -€ 156 geen les 

PERIODE PRIJS 
VOLW.

KORTING  
3e pers. 

va 17 jaar
KORTING  

volw. niet skiër 
va 17 jaar

TOESLAG  
SKILES

AANTAL  
SKI-DAGEN

EEN LEGENDARISCHE  
AFSLUITING V/H SEIZOEN IN

Inclusief 
• vervoer per luxe autocar heen en terug, vervoer 

naar skipiste en terug. 
• verblijf 3 nachten in ***s-hotel, basis dubbel kamer 

(toeslag éénpersoonskamer) 
• 4 x ontbijtbuffet 
• 4 dagen skipas Silvretta Arena : Ischgl/Samnaun 

met concert op 02/05/2020.

Onovertroffen pistes en 
een wereldvermaarde, uitbundige après-ski in  

het meest moderne skigebied van Tirol

* vertrek 20h00 Mol, 20h45 Hasselt, terug ca. 08h00

Slechts € 598/persoon! 
29/04/2020 
6 dagen/4 skidagen*


