
Één van de top 10
skigebieden van Oostenrijk

SKI

16 8 5

Oostenrijk

Nassfeld
Pressegger See

1300 m - 2020 m Skihelm verplicht t.e.m. 14 jaar!

11 KM ZWART 69 KM ROOD 30 KM BLAUW



PAKKETPRIJS PER PERSOON HALF PENSION

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

PERIODE AANTAL 
SKIDAGEN

EIGEN 
WAGEN OF 
AUTOCAR

5 J 6-11 J 12-14 J 15 J 16-18 J VOLW. SENIOR 65+

KORTING 
VOLW. 

NIET-SKIËR 
VANAF 19 J

KORTING 3DE 
PERSOON 
VANAF 16 J

13/02/2021
tot 20/02/2021 6

EIGEN WAGEN
AUTOCAR

€ 349
€ 426

€ 485
€ 562

€ 519
€ 596

€ 583
€ 660

€ 712
€ 827

€ 775
€ 890

€ 750
€ 865 - € 230 - € 68

CAROLUS.BE

Alpen Adria Hotel & Spa****

Dit prachtige wellnesshotel is gelegen in Hermagor, 
aan de rand van de Pressegger See in Karinthië, en 
wordt omringd door de Gailtaler en de Karnische Alpen. 
Het skigebied, gelegen op ongeveer 15 minuten rijden 
van uw hotel, is dagelijks bereikbaar met onze eigen 
autocar of met de plaatselijke pendelbus. Het ski-
gebied Nassfeld behoort tot de top 10 skigebieden
van Oostenrijk. 

Het hotel beschikt over een trendy receptie, een
gezellige ‘Kuhbar’, lobby, restaurant, gratis WiFi
in gemeenschappelijke ruimtes, lift en verwarmde 
skikelder. Een echte troef is de wellnessruimte (vrij 
gebruik) met binnen- (ca. 30° à 31°) en buitenzwembad 
(ca. 33° à 36°), jacuzzi in openlucht, 6 verschillende 
sauna’s, infraroodcabine en fi tnessruimte. Massages 
en/of schoonheidsbehandelingen zijn betalend. 

De comfortabel uitgeruste kamers zijn voorzien van 
een satelliet-TV, radio, telefoon, safe en badkamer
met douche, toilet en haardroger. In het moderne
restaurant in alpine-stijl wordt een gevarieerd ontbijt-
buffet met bio-hoek en huisgemaakte volkorenbroden
geserveerd en ’s avonds een viergangen keuzemenu 
met een fris saladebuffet. De verfi jnde culinaire 
gerechten met uitgebreide wijnkaart zullen menigeen 
weten te bekoren. 

LOGIES

11A (op aanvraag): éénpersoonskamer
22A: tweepersoonskamer
23A: tweepersoonskamer met bijzetbed
voor max. 2 volw. + 1 kind of 3 volw.
24A: tweepersoonskamer met 2 bijzetbedden
voor 2 volw. en 2 kind. t.e.m. 15 jaar.

TOESLAG: 11A: + € 20/nacht; skiles: + € 120; snowboardles: + € 150. KORTING: kortingen niet-skiër kind, junior en 
senior 65+ op aanvraag. OPMERKING: kinderprijzen (kind t.e.m. 15 jaar) en korting 3de persoon vanaf 16 jaar geldend 
wanneer kamer gedeeld wordt met 2 volbetalenden; kinderprijzen jonger dan 5 jaar en kind < 2 volw. op aanvraag. 
HANDENVRIJ SKIPASSEN: borg van € 5, 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.


