
Familievriendelijke
skigebieden en verblijven
in een uitmuntend hotel!

SKI

22 29 6

Oostenrijk

Tamsweg
Lungo
Katschberg/Aineck - Großeck/Speiereck
Fanningberg & Obertauern

1066 m - 2400 m Skihelm verplicht t.e.m. 14 jaar!

31 KM ZWART 110 KM ROOD 109 KM BLAUW



PAKKETPRIJS PER PERSOON HALF PENSION

Pakket autocar = hoteldiensten half pension, extra ontbijt aankomstdag en diner vertrekdag, verblijfstaks, skipas inbegrepen.

PERIODE AANTAL 
SKIDAGEN 5 J 6 J 7-8 J 9-12 J 13-15 J 16-18 J VOLW.

KORTING 
VOLW. 

NIET-SKIÊR 
VANAF 19 J

KORTING 
3DE & 4DE 
PERSOON 
VANAF 13 J

03/04/2021
tot 10/04/2021 6 € 371 € 376 € 376 € 513 € 651 € 758 € 800 - € 222 - € 50

10/04/2021
tot 17/04/2021 6 € 371 € 376 € 458 € 513 € 651 € 716 € 755 - € 202 - € 50

CAROLUS.BE

Hotel Gambswirt****

Elk winterseizoen komen onze klanten zeer tevreden 
terug van hun reis naar Tamsweg! Het is dan ook een 
echte topbestemming. Het 4*-hotel Gambswirt is
gelegen op het marktplein van Tamsweg. De familie-
vriendelijke skigebieden van de regio Lungau liggen 
op ca. 10 tot 20 minuten rijden met de autocar. 
Het welbekende skigebied Obertauern ligt op
ca. 25 minuten rijden.

Het hotel beschikt over een receptie, restaurant, 
gratis WiFi, TV-salon, bierstube, Amerikaanse bar, 
discotheek, kinderspeelruimte, verwarmde skikelder 
en lift. Er is ook een fi tnessruimte en prachtige well-
ness-oase (vrij gebruik) met sauna, infraroodcabine, 
kruidensauna, stoombad. Cosmetica-behandelingen 
en massages op aanvraag en betalend.

De moderne, ruime en verzorgde kamers zijn
voorzien van een TV, telefoon, radio en badkamer
met bad of douche en toilet. Sommige kamers hebben 
een zithoek. ‘s Morgens wordt er een uitgebreid
ontbijtbuffet voorzien en ‘s avonds een 3-gangen-
keuzemenu met saladebuffet. Eén keer per week
een ‘Bauernbuffet’ en ‘Après-ski party’ met Glühwein.

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; skiles: + € 120; snowboardles: + € 150. KORTING: niet-skiër kind en junior op aanvraag.
OPMERKING: kinderprijzen (kind t.e.m. 12 jaar) en korting 3de & 4de persoon enkel geldend wanneer kamer gedeeld 
wordt met 2 volbetalenden; kinderprijzen jonger dan 5 jaar en kind < 2 volw. op aanvraag. 
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.


