
Elke wintersporter voelt 
zich hier sneeuwkoning!

SKI

20 8 5

Oostenrijk

Maria Alm
Hochkönig

800 m - 2000 m Skihelm verplicht t.e.m. 14 jaar!

15 KM ZWART 83 KM ROOD 51 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 J 6-8 J 9-14 J 15 J 16-18 J VOLW.

KORTING 
VOLW. 

NIET-SKIËR 
VANAF 19 J

KORTING 
3DE & 4DE 
PERSOON 
VANAF 15 J

(A) 05/03/2021 
TOT 09/03/2021 3

EIGEN WAGEN
AUTOCAR 

€ 440
€ 520 - € 143 - € 30

(B) 07/03/2021 
TOT 14/03/2021 6

EIGEN WAGEN
AUTOCAR 

€ 755
€ 870 - € 239 - € 75

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

EIGEN WAGEN
AUTOCAR 

€ 162
€ 235

€ 295
€ 368

€ 295
€ 368

€ 705
€ 778

€ 758
€ 873

€ 820
€ 935 - € 223 - € 125

CAROLUS.BE

Hotel Alpenhof***

Dit 3*-hotel in Maria Alm bevindt zich op een kleine 
500 m van de skipiste Natrun, die bij voldoende 
sneeuw aansluitng geeft op het volledige skigebied 
Hochkönig Skischaukel. De skibus, waarvan de halte 
zich op 250 m van het hotel bevindt, brengt u naar de 
‘Aberg’ (de huisberg van Maria Alm).

Het hotel beschikt over een receptie, restaurant, bar, 
gratis WiFi, parking en lift. De comfortabele kamers 
hebben allemaal een fl atscreen-TV, kluisje, gratis WiFi, 
balkon en badkamer met douche of bad, toilet en 
haardroger.  

De verzorgde maaltijden die worden voorzien in het 
hotel zorgen ervoor dat u uw dag optimaal kan starten
en afsluiten. Gastvrouw Karin Eder en haar gezin ver-
welkomen u graag met open armen in hun familie-
hotel Alpenhof. 

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: + € 15/nacht ; skiles (C) : + € 140 ; snowboardles (C) : + € 170. KORTING: niet-skiër kind en junior op 
aanvraag. OPMERKING: kinderprijzen (kind t.e.m. 14 jaar) en korting 3de en 4de persoon vanaf 13 jaar enkel geldend 
wanneer kamer gedeeld wordt met 2 volbetalenden; kinderprijzen jonger dan 5 jaar en kind < 2 volw. op aanvraag;
kinder- en juniorprijzen buiten schoolvakantie 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.
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