REIZEN DE AREND
BUSREIZEN & BUS
VERHUUR

KROKUSREIZEN!!!
Autocarreizen skireizen Krokus 2019 in Golling/Flachau
7 dagen van 01 tot 07 maart 2019 – 5 dagen skiën
6 dagen van 05 tot 10 maart 2019 – 4 dagen skiën
SKIËN IN FLACHAU IN 'SNOW SPACE SALZBURG'!
SKIGEBIED
Snow Space Salzburg is de nieuwe naam van de samenwerking
tussen de skigebieden van Flachau, Wagrain en Alpendorf.
De nieuwe skiregio investeert de komende jaren 50 miljoen
euro om het grootste skigebied van de Ski amadé te worden.
Zo komt er een liftverbinding tussen Wagrain en Kleinarl,
wordt de ‘Flying Mozart’ gondel gemoderniseerd en wordt de
verbinding tussen Wagrain en Alpendorf op de Sonntagskogel verbeterd.
Door de fusie is een van de grootste liftmaatschappijen van Oostenrijk ontstaan.
Aan het einde van 2019 moeten alle nieuwe projecten in Snow Space Salzburg zijn afgerond.

SKIPAS
5/4 dagen skipas voor de Ski Amadé Live (5 skiregio's: Schladming-Dachstein, Salzburger Sportwelt,
Grossarltal, Hochkönig en Gastein), met 270 lift- en kabelbaaninstallaties!) ter
waarde van € 228 - 5 dagen/€ 182 - 4 dagen, inclusief!

APRÈS-SKI IN FLACHAU - DAMPFKESSEL
RESTAURANT & BAR
De stoomketel: precies op de hellingen van de
sneeuwruimte Flachau. De Dampfkessel ligt direct
aan de hellingen van de sneeuwruimte Flachau en
is de ideale locatie om op te laden en te
vieren! Begin de dag met een uitgebreid ontbijt, geniet van uw lunch op het zonneterras met livemuziek en dans
op funky après-skimuziek om 15:00 uur. De beste stemming en feeststemming zijn hier gegarandeerd!

VERVOER
Vervoer per luxe autocar in comfort class van Arendonk naar Golling en terug telkens met nachtreis. Elke
dag verplaatsing van Golling naar Flachau (slechts 45 minuten!) en terug, inbegrepen in de prijs!

HOTEL HAUSLWIRT
Logement in het goede, bekende Hotel Hauslwirt te Golling op basis van half pension. Toegevoegd ontbijt bij
aankomst en avondmaal voor vertrek inbegrepen in de prijs! Dit hotel met traditioneel en stijlvol ingerichte
kamers biedt aan zijn gasten al het mogelijke comfort. Alle kamers hebben bad/douche, toilet, telefoon, televisie
enz. De “chef aan het fornuis” is een garantie voor rijkelijke maal-tijden van ’s morgens tot ’s avonds. Ontbijtbuffet
en driegangenavondmaal.

PERIODE, UREN EN PRIJZEN
Vertrek: vrijdagavond 01 maart om 19h30
Aankomst: donderdagmorgen 07 maart om 07h00
7 dagen - 5 d. skiën
Prijzen zijn HP + skipas inbegrepen.
Toeslag single: 60 €

Volwassenen
Prijs zonder skipas
Jeugd van 16 j tot 18 j
Kind van 13 j tot 15 j
Kind van 6 j tot 12 j
Kind tot 5 j

737€
509 €
689 €
649 €
547 €
307 €

Annulatie- en bijstandsverzekering van Allianz aan € 47,91 per persoon.

Vertrek: dinsdagavond 05 maart om 19h30
Aankomst: zondagmorgen 10 maart om 07h00
6 dagen - 4 d. skiën
Prijzen zijn HP + skipas inbegrepen.
Toeslag single: 45 €

Volwassenen
Prijs zonder skipas
Jeugd van 16 j tot 18 j
Kind van 13 j tot 15 j
Kind van 6 j tot 12 j
Kind tot 5 j

617 €
435 €
579 €
549 €
457 €
257 €

Annulatie- en bijstandsverzekering van Allianz aan € 40,11 per persoon.
Kinderkortingen volgens leeftijd (vergezeld van minstens twee volwassenen op dezelfde kamer!). Skiles in de
voormiddag door onze eigen monitoren voor beginners en voor beginners met enige ervaring.
Boeken kan telefonisch, op ons bureel, via mail, via onze invulpagina op onze website of op onze facebookpagina.
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