
 Skigebied  
VAL DI FASSA EN  
SELLARONDA  
(DOLOMITI SUPERSKIPAS)
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VAKANTIE t ITALIË

> Kinderen t/m 13 jaar skihelm verplicht!

Hoogte: van 1320 m 
tot 2485 m  

Aantal km pistes: 110 km 
Zwarte pistes: 11 km  
Rode pistes: 64 km  
Blauwe pistes:      35 km  
Sleepliften: 15  
Stoeltjesliften: 27  
Gondels: 15 

SELLARONDA  
VAL DI FASSA/CAREZZA

agevarieerde pistes, schitterende   
  uitzichten op de Dolomieten 

a toegang tot de beroemde Sellaronda 
agezellige eetplekken op/rond de piste 
agemoedelijke sfeer

Vanuit Campitello en Canazei heeft u 
toegang tot de Sellaronda, een skitoer 
over 4 passen: Pordoi, Sella, Gardena 
en Campolongo, en 4 valleien: Fassa, 
Gardena, Badia en Arabba...



Ligging: rustig gelegen op ca. 300 m van het gezellige dorp, Campitello  
di Fassa, op ca. 500 m van de gondelbaan Campitello-Col Rodella (2485 m). 
Vanaf hier zijn er talloze mogelijkheden om naar de bekende plaatsen:  
Canazei, Arabba, Selva Wolkenstein en Ortisei te skiën. Of wat dacht u van 
de Sellaronda, een prachtige, niet al te moeilijke tocht rond het Sella- 
massief. Gratis skibus vlakbij het hotel naar Campitello (= volgende  
bushalte) en Canazei.  
Faciliteiten: het hotel beschikt over een gezellige bar en een sfeervol  
restaurant, gratis WiFi in de gemeenschappelijke ruimtes, internethoek, een 
prachtige ontspanningsruimte met  Turks bad en sauna. Ter plaatse te  
betalen: solarium en hydromassage-baden. Lift. Verwarmde skikelder.  
Parking.  
Kamers: stijlvol ingerichte kamers voorzien van een badkamer met douche 
en toilet, haardroger, telefoon, satelliet-TV, internetaansluiting en safe.  
Logies:  
11B: tweepersoonskamer voor alleengebruik;  
22A: standaard tweepersoonskamer;  
23A: standaard tweepersoonskamer met bijzetbed voor max. 2 volw.  
+ 1 kind of 3 volw..   
Maaltijden: rijk gevuld ontbijtbuffet. 's Avonds: 3-gangen keuzemenu met  
lokale, mediterrane en internationale gerechten met saladebuffet.  
Beoordeling: dit hotel biedt z'n gasten een hartelijke gastvrijheid in een 
comfortabele omgeving. Een echte aanrader! 

Hotel Flora Alpina ***S

CAMPITELLO DI FASSA
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Gastvrij en  
comfortabel 

hotel!

• TOESLAG: 11B (op aanvraag): € 30/nacht.       
• KINDERPRIJZEN en korting 3e persoon va 12 jaar gelden kamer delend met 2 volbetalenden. 

KINDERPRIJZEN (kind t/m 11 jaar, kind < 2 volw.), JUNIORPRIJZEN en SENIORPRIJZEN: op aanvraag.    
• KORTING NIET-SKIËR KIND, JUNIOR & SENIOR: op aanvraag. 

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, skipas. Geen les voorzien)

HOTEL FLORA ALPINA***S (CAMPITELLO DI FASSA)

24/01/2020 - 01/02/2020 7 € 1.060 -€ 99 -€ 269 geen les 

PERIODE PRIJS 
VOLW.

KORTING  
3e persoon 
va 12 jaar

KORTING  
volw. niet skiër 

va 16 jaar
TOESLAG  

SKILES
AANTAL  

SKI-DAGEN


