
408 km skiplezier
met hotel aan de piste!

SKI

37 38 44

Oostenrijk

Hinterglemm
Saalbach Hinterglemm - Leogang 
Fieberbrunn - Zell am See-Kaprun

Skihelm verplicht
t.e.m. 14 jaar!

44 KM ZWART 167 KM ROOD 197 KM BLAUW

Saalbach Hinterglemm – Leogang Fieberbrunn: 1003 m - 2096 m 
Zell am See-Kaprun: 750 m - 3029 m



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

PERIODE AANTAL SKIDAGEN EIGEN WAGEN OF AUTO-
CAR VOLW. KORTING VOLW.

NIET-SKIËR VANAF 19 J
KORTING 3DE EN 4DE 
PERSOON VANAF 12 J

22/01/2021 
tot 26/01/2021 3 EIGEN WAGEN

AUTOCAR
€ 475
€ 545 - € 144 - € 10

24/01/2021
tot  31/01/2021 6 EIGEN WAGEN

AUTOCAR
€ 835
€ 920 - € 250 - € 25

12/03/2021
tot 16/03/2021 3 EIGEN WAGEN

AUTOCAR
€ 460
€ 530 - € 144 - € 10

14/03/2021
tot 21/03/2021 6 EIGEN WAGEN

AUTOCAR
€ 795
€ 880 - € 250 - € 25

19/03/2021
tot 23/03/2021 3 EIGEN WAGEN

AUTOCAR
€ 450
€ 520 - € 144 - € 10

21/03/2021
tot 28/03/2021 6 EIGEN WAGEN

AUTOCAR
€ 785
€ 870 - € 250 - € 25

CAROLUS.BE

Hotel/Aparthotel Forellenhof***

Hartelijk welkom in Hotel/Aparthotel Forellenhof dat 
zich slechts op een vijftal minuten wandelen bevindt 
van het centrum van Hinterglemm. Uw skivakantie 
begint hier pal voor de deur. Het hotel is vlakbij de 
Zwölferkogel gelegen, direct verbonden met het
Saalbach-Hinterglemmer Skicircus. Dankzij de opening 
van een gloednieuwe lift werd er een makkelijke
verbinding gecreëerd met het Schmittenhöhe
Zell am See. Winterpret gegarandeerd!

Het hotel beschikt over een receptie met lobby, bar, 
restaurant, verwarmde skikelder, lift en voorziet
gratis WiFi. Ontspannen kan u in de vrij te gebruiken 
wellnessruimte met Finse sauna, Kneippstrasse, 
infraroodcabine, bio-kruidensauna en relaxruimte. 
De comfortabel uitgeruste kamers zijn voorzien van 
een flatscreen-TV, telefoon, radio, safe en badkamer 
met douche, toilet en haardroger. De familie
Streitberger zorgt voor een uitgebreid ontbijtbuffet 
en een zorgvuldig samengesteld driegangenmenu 
(hoofdgerecht keuzemenu) met bediening aan tafel.  

LOGIES

11A: éénpersoonskamer
22A: tweepersoonskamer
23A: tweepersoonskamer met bijzetbed
voor max. 2 volw. + 1 kind of 3 volw.
24A: tweepersoonskamer met 2 bijzetbedden 
voor max 2 volw. + 2 kind. of 4 volw. 

TOESLAG: 11A: + € 20/nacht. KORTING: niet-skiër kind en junior op aanvraag. OPMERKING: kinderprijzen (kind 
t.e.m. 11 jaar) en korting 3de en 4de persoon vanaf 12 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 € 2, 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.


