
 Skigebied  

KRONPLATZ
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VAKANTIE t ITALIË

> Kinderen t/m 13 jaar skihelm verplicht!

Hoogte: van 950 m 
tot 2275 m 

Aantal km pistes: 119 km 
Zwarte pistes: 29 km 
Rode pistes: 32 km  
Blauwe pistes: 58 km  
Sleepliften: 6  
Stoeltjesliften: 4  
Gondels: 22 

KRONPLATZ  
ST. LORENZEN

aKronplatz, grootste en modernste 
  skiberg van de streek 

aperfect onderhouden skipistes 
azuidelijke zon en een sprookjesachtig 

  bergpanorama 
a ideaal voor beginners



Ligging: dit luxueuze 4*-hotel is rustig gelegen, aan de rand van Stefans-
dorf, een deelgemeente van Sankt Lorenzen, op ca. 1 km van het skigebied 
‘Plan de Corones’, Kronplatz (gratis hotelshuttle). Bij voldoende sneeuw 
skiën mogelijk van Kronplatz tot aan het hotel.   
Faciliteiten: het hotel beschikt over een receptie, restaurant, bar, een  
wellness-centrum (gratis gebruik) met o.a. een overdekt zwembad met  
waterval, bubbelbad, tegenstroom en belevenisdouche, diverse sauna’s en 
stoombaden, infrarood-cabine en ontspanningsruimte. Fitnessruimte.  
Solarium en massages mits betaling. Gratis WiFi. Verwarmde skikelder.  
Kamers: ruime, luxueus ingerichte kamers voorzien van badkamer met 
bad/douche, toilet en haardroger, telefoon, satelliet-TV, koelkastje, safe  
en WiFi. 
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: een rijk gevuld ontbijtbuffet met biohoek, gastronomisch  
4-gangen keuzemenu met een uitgebreid saladebuffet met huis- 
bereide dressings. 1x/10 dagen galadiner, dessertenbuffet, thema-avond. 
Beoordeling: in hotel Mühlgarten is het culinair genieten in pure luxe, met 
een magnifiek uitzicht op de Kronplatz en de omliggende bergen. Na een 
dagje skiën is het heerlijk genieten van de ruime wellness-mogelijkheden. 
Een absolute aanrader voor een onvergetelijke vakantie in Zuid-Tirol. 

Hotel Mühlgarten ****

SANKT LORENZEN
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• TOESLAG: 11B (op aanvraag): € 18/nacht; snowboardles: 6 skid. : + € 140.        
• KINDERPRIJZEN (kind t/m 11 jaar) gelden kamer delend met 2 volbetalenden.    

KINDERPRIJZEN (kind 0 t/m 11 jaar en kind <  2 volw.) en JUNIORPRIJZEN (junior 12-16*): op aanvraag.  
8(*)= kind tot 8 jaar geboren na 30/11/2011 en 16(*)= junior tot 16 jaar geboren na 30/11/2003 en 
senior geboren vóór 30/11/1954. 

• HANDENVRIJ SKIPASSEN: geen borg te betalen.  
Ski-/snowboardlessen: zie pag. 7. 

• 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, skipas inbegrepen) 

HOTEL MÜHLGARTEN**** (SANKT LORENZEN)

09/02/2020-16/02/2020 6 € 1.030 € 999 -€ 0 -€ 279 € 110 

PERIODE PRIJS 
VOLW.

KORTING  
3e/4e pers. 
va 12 jaar

KORTING  
volw. niet skiër 

va 16 jaar
TOESLAG  

SKILES
AANTAL  

SKI-DAGEN
PRIJS  

senior 65+

Luxueus hotel,  
uitgebreide  
wellness- 

mogelijkheden  
en hoogstaande  

gastronomie!


