
Een weids opgezet
skigebied perfect
voor lange skitochten!

SKI

11 19 8

Oostenrijk

Schladming-Dachstein
Schladming 4-Berge Skischaukel

726 m - 2015 m Skihelm verplicht t.e.m. 14 jaar!

8 KM ZWART 69 KM ROOD 46 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 half pension, extra ontbijt aankomstdag en diner vertrekdag, verblijfstaks, skipas inbegrepen.

PERIODE AANTAL 
SKIDAGEN

EIGEN 
WAGEN OF 
AUTOCAR

5 JAAR 6-12 JAAR 13-15 JAAR 16 JAAR 17-18 JAAR VOLW.

KORTING 
VOLW.

NIET-SKIËR
VANAF 19 J

(A) 18/12/2020
tot 24/12/2020 5

EIGEN WAGEN
AUTOCAR

€ 225
€ 305

€ 409
€ 489

€ 482
€ 562

€ 534
€ 624

€ 599
€ 689

€ 660
€ 750 - € 221

(B) 11/03/2021
tot 16/06/2021 4

EIGEN WAGEN
AUTOCAR

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

€ 535
€ 620 - € 185

CAROLUS.BE

Hotel Pension Reisslerhof***s 

Het hotel heeft een zeer gunstige ligging, te midden 
van de bergen in het skigebied Schladming-Dachstein. 
Het centrum van Gröbming ligt 8 km van Hotel 
Pension Reisslerhof***s. Een skibushalte bevindt zich 
op 100 m van het hotel en binnen tien minuten rijden 
bent u aan de skiliften. De pistes van de 4-Berge-Ski-
schaukel liggen verspreid over de skibergen Hauser 
Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm. Alle pistes 
zijn onderling met elkaar verbonden. 

De familie Erhardt-Knauss zorgt dagelijks voor een 
uitstekende service in hun familiehotel. Het hotel 
beschikt over een receptie, restaurant, hotelbar, 
skikelder, lift, parking en wellnessruimte met sauna’s, 
infraroodcabine, stoombad, solarium, hottub en 
fi tnessruimte (betalend).

De kamers zijn modern ingericht en hebben een 
telefoon, satelliet-TV en badkamer met douche, toilet
en haardroger. Schuif aan tafel voor een rijkgevuld 
ontbijtbuffet en een heerlijk 3-gangenkeuzemenu
’s avonds. 

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: + € 10/nacht; skiles (A): + € 115; snowboardles (A): + € 140. KORTING: niet-skiër kind en junior op 
aanvraag. OPMERKING: kinderprijzen (kind t.e.m. 16 jaar) enkel geldend wanneer kamer gedeeld wordt met 2 vol-
betalenden; kinder- en juniorprijzen en kind < 2 volw. op aanvraag; kinder- en juniorprijzen buiten vakantieperiodes 
op aanvraag; enkel ski-/snowboardles voor afreisdata (A). 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.


