
Onovertroffen pistes
met een tophotel
aan de piste!

SKI

34 34

Oostenrijk

Flachau
Salzburger Sportwelt 

850 m - 2188 m Skihelm verplicht t.e.m. 14 jaar!

13 KM ZWART 121 KM ROOD 94 KM BLAUW

17



PAKKETPRIJS PER PERSOON HALF PENSION

PERIODE AANTAL
SKIDAGEN

EIGEN WAGEN 
OF AUTOCAR VOLW.

KORTING VOLW. 
NIET-SKIËR

VANAF 19 JAAR

KORTING 3DE 
PERSOON

VANAF 15 JAAR

16/01/2021
tot 23/01/2021 6 EIGEN WAGEN

AUTOCAR
€ 875
€ 960 - € 231 - € 45

16/03/2021
tot 21/03/2021 4 EIGEN WAGEN

AUTOCAR
€ 640
€ 710 - € 185 - € 27

19/03/2021
tot 24/03/2021 4 EIGEN WAGEN

AUTOCAR
€ 640
€ 710 - € 185 - € 27

CAROLUS.BE

Wellness & Aktiv-hotel Hartl****

De familie Hartl verwelkomt u met open armen in hun 
mooi 4*-familiehotel, dat ideaal gelegen is vlak aan de 
piste. U bevindt zich slechts op 200 m van de gondel 
‘Achterjet’. Een extra troef is dat het hotel een gratis, 
verwarmde skidepot ter beschikking stelt voor de
hotelgasten aan de gondel. Salzburger Sportwelt
bestaat uit een aaneenschakeling van de acht
bekendste skigebieden van de regio rond Salzburg.
De enorme skicarrousel rond de skistations Flachau,
Wagrain-Kleinarl, St.Johann-Alpendorf, Radstadt,
Altenmarkt-Zauchensee, Eben en Filzmoos vormt
de kern van het uitgebreide skigebied
‘Salzburger Sportwelt’.

In het hotel is er een receptie, sfeervol ingericht
restaurant, gezellige hotelbar, gratis WiFi, lift en 
verwarmde skikelder. Relaxen kan u doen in de vrij 
te gebruiken wellness die beschikt over een binnen-
zwembad met waterval en onderwatermassage, 
whirlpool met jetstreammassage, sauna-landschap 
met Finse sauna, stoombad, caldarium, infrarood-
cabine en relaxruimte. De comfortabel ingerichte 
kamers zijn uitgerust met een satelliet-TV, telefoon, 
safe, Wifi en badkamer met douche, toilet en 
haardroger. Daarnaast beschikken alle kamers ook 
over een balkon. 

De maaltijden die in het hotel geserveerd worden zijn 
van uitstekende kwaliteit: ’s ochtends een rijkgevuld 
ontbijtbuffet met biohoek en ’s avonds een salade-
buffet, voorgerechten- en dessertenbuffet en een 
keuzemenu bestaande uit 3 hoofdgerechten. 

LOGIES

11A: éénpersoonskamer
22A: tweepersoonskamer
23A (op aanvraag): tweeper-
soonskamer met bijzetbed
voor max. 3 volw. 

TOESLAG: 11A: + € 20/nacht. KORTING: niet-skiër kind en junior op aanvraag. OPMERKING: kinderprijzen
(kind t.e.m. 14 jaar) en korting 3de persoon vanaf 15 jaar enkel geldend wanneer kamer gedeeld wordt met 2
volbetalenden; kinder- en juniorprijzen en kind < 2 volw. op aanvraag; alle afreisdata geen ski-/snowboardlessen.
HANDENVRIJ SKIPASSEN: borg van € 3, terugbetaalbaar bij inlevering skipas aan kassa skistation.

VERZEKERINGSTARIEF: globale reisverzekering: € 7/dag/persoon; enkel annuleringsverzekering: € 5/dag/persoon.
OPSTAPPLAATSEN: Mol, carpark Postelsesteenweg 27; Hasselt, carpark Walenstraat 30.

Pakket eigen wagen = hoteldiensten half pension (periode start 2de dag tot voorlaatste dag), extra ontbijt
aankomstdag, verblijfstaks, skipas inbegrepen. Pakket autocar = autocar, hoteldiensten half pension,

extra ontbijt aankomstdag en diner vertrekdag, verblijfstaks, skipas inbegrepen.


