
Een ideaal familiehotel vlakbij
de skiliften met een zonnig,
modern en gezellig skigebied!

SKI

16 12 3

Andorra 

La Massana
Vallnord (Pal - Arinsal)

1550 m - 2560 m Skihelm verplicht t.e.m. 14 jaar!

4 KM ZW 17 KM RO 18 KM BL 7 KM GR



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 
AUTOCAR

4 J 5 J 6-12 J 13-15 J VOLW.

KORTING 
VOLW. 

NIET-SKIËR 
VANAF 16 J

KORTING 
3DE 

PERSOON 
VANAF 13 J

KORTING 
4DE 

PERSOON 
VANAF 13 J

(A) 19/12/2020
tot 26/12/2020 6 

EIGEN WAGEN
AUTOCAR

€ 137
€ 219

€ 172
€ 254

€ 276
€ 358

€ 361
€ 463

€ 497
€ 637 - € 122 - € 25 - € 34

(B) 13/02/2021  
tot  20/02/2021 6

EIGEN WAGEN
AUTOCAR

€ 113
€ 204

€ 148
€ 239

€ 336
€ 427

€ 505
€ 606

€ 640
€ 780 - € 122 - € 50 - € 67

(C) 03/04/2021
tot 10/04/2021 6

EIGEN WAGEN
AUTOCAR

€ 93
€ 199

€ 128
€ 234

€ 271
€ 377

€ 394
€ 515

€ 530
€ 670 - € 122 - € 37 - € 49

CAROLUS.BE

Hotel Magic La Massana****

Dit 4*-hotel heeft een ideale locatie en ligt slechts
op 100 m van de kabinelift, 150 m van La Massana
centrum en 5 km van de hoofdstad Andorra la Vella. 
Het mooi ingerichte hotel, met zeer gunstige ligging,
is het perfecte familiehotel, vlakbij een gezellig
skigebied dat ideaal is voor de recreatieve skiër. 

Hotel Magic La Massana beschikt over een receptie, 
restaurant, WiFi, skiberging en lift. U kan gratis gebruik 
maken van de wellnessruimte met o.a. een zwembad 
(badmuts en badslippers verplicht), sauna, stoom- 
cabine, jacuzzi en fitness (mogelijkheid tot huur 
badmuts, slippers en badhanddoek). 

De verzorgde kamers zijn uitgerust met satelliet-TV, 
kluisje, telefoon, minibar en een badkamer met bad of 
douche, toilet en haardroger. ‘s Ochtends kan u aan 
tafel schuiven voor een ontbijtbuffet met warme en 
koude gerechten en ‘s avonds voor een heerlijk vier-
gangendiner in buffetvorm. 

LOGIES

11A (op aanvraag): éénpersoonskamer
22A: tweepersoonskamer
23A: tweepersoonskamer met 1 bijzetbed (=sofabed) 
voor max. 2 volw. + 1 kind of 3 volw.
24A: tweepersoonskamer met 2 bijzetbedden
(=sofabedden) voor max. 2 volw. + 2 kind. of 4 volw.

TOESLAG: 11A: (A) + € 85/week, (B) + € 169/week, (C) + € 124/week; skiles: + € 115; snowboardles: + € 145. 
OPMERKING: prijs senioren 65+ op aanvraag; 65+: speciaal dagtarief skipas € 23, 70+: gratis skipas (65+ en 70+ 
regelen skipas ter plaatse); kinderprijzen (kind t.e.m. 12 jaar) en korting 3de en 4de persoon vanaf 13 jaar enkel geldend 
wanneer kamer gedeeld wordt met 2 volbetalenden; kinderprijzen jonger dan 4 jaar en kind < 2 volw. op aanvraag.

VERZEKERINGSTARIEF: globale reisverzekering: € 7/dag/persoon; enkel annuleringsverzekering: € 5/dag/persoon.

EXLUSIEVE OPSTAPPLAATSEN VOOR ANDORRA!
Mol, carpark Postelsesteenweg 27; Hasselt, carpark Walenstraat 30; Geel, carpoolparking Geel-West E313, afrit 23; 
Wommelgem, rondpunt carpoolparking E313, afrit 18; Lokeren, McDonald’s/Delhaize E17, afrit 12; Kruishotem,
carpoolparking E17, afrit 6; Kortrijk, carpoolparking E17, afrit 3.


