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Hotel Antines
Hotel Antines ligt in het centrum van La Villa met aan de 
achterkant de pistes en de liften.
De zeer ruime kamers, het prachtig knusse restaurant, de 
schitterende bar en de uitgebreide wellness met zwem-
bad zullen u vervoeren.
Alle kamers zijn voorzien van satelliet-TV, radio en        

minibar. Meesten hebben balkon en sommige hebben 
een comfortabele zithoek.
Zowel het buffetontbijt als het 5-gangen diner zijn culi-
nair hoogstaand. De sfeer is uiterst gemoedelijk.
Aan de receptie spreekt men enkel Italiaans en Engels.  
De hotelier spreekt ook Duits.

Hotel Ladinias

Hotel Ladinia ligt in het centrum van La Villa op wandel- 
afstand van de pistes en de liften.
Er zijn verschillende soorten comfortabele kamers, 
een gezellige restaurant, een ruime bar en uitgebreide 
wellness faciliteiten.
Alle kamers zijn voorzien van satelliet-TV, radio en        

mInibar. De meeste kamer hebben een balkon en sommi-
ge hebben een comfortabele zithoek.
Het buffetontbijt is uitgebreid en het 4-gangen diner 
bestaan uit lokale en internationale gerechten.
Aan de receptie spreekt men Italiaans, Duits en Engels.

Het skigebied van Alta Badia ligt 
rondom de dorpen Corvara, Col-

fosco, La Valle, La Villa, Pedraces 
en San Cassiano, stuk voor stuk 
authentieke dorpen. Het gebied maakt 
deel uit van de Dolomiti Superski en 
heeft bovendien een ski shuttlebus 
verbinding met de Kronplatz.

Bij veel wintersporters is Alta Badia bekend 
door de Sella Ronda, de wereldberoemde 
tocht van  om en bij de 30km. waarbij je, in 
wijzerzin of in tegenwijzerzin, rondom het 
Sella massief skiet.

Maar ook zonder de Sella Ronda heeft het 
skigebied van Alta Badia heel wat te bieden. 

Het merendeel zijn schitterende Carv pis-
tes waarop met weinig risico gecontroleerd 
kan gesjeesd worden.

Alta Badia geeft bovendien aansluiting 
tot een immens prachtig skigebied in een 
schitterend landschap waar je fantastische 
dagtochten kan maken. Wel heb je dan de 

Dolomiti Superski skipas nodig. Met deze 
skipas heb je voor minstens 460km. aan-
eengesloten skigebied beschikbaar. Bijna de 
helft van wat de totale Dolomiti Superski 
skipas biedt. Voor wie echt avontuur wilt, 
kan zich wagen aan de Wereldoorlog tour. 
Een tour langs de Marmolada, Civetta en de 
Cinque Torri van Cortina.

ALTA BADIA
• Hoogte 1324 - 2550m

(Alta Badia zelf)
• Totaal km pistes 130km
• Beginners pistes 70km
• Gemiddeld 52km
• Moeilijk 8km



Hotel Rita 
Alpine charme en een vleugje luxe: 
in het 4* Hotel Rita kunt u van alles 
iets meer verwachten. Al meer dan 
50 jaar zorgt de familie Lengler voor 
hun gasten met warme gastvrijheid 
en veel aandacht voor detail. Men-
sen die van lekker eten houden, van 
wellness genieten en de eindeloze 
variatie aan belevenissen voor de 
deur waarderen, voelen zich bij ons 
thuis. Hotel Rita ligt in Längen-
feld, op 3 minuten lopen van het 
centrum en de thermale spa Aqua 

Dome. Het beschikt over een grote 
spa en een restaurant met een 
breed scala aan Oostenrijkse en 
internationale gerechten.
Alle kamers van Hotel Rita zijn inge-
richt in alpine stijl en hebben een 
moderne badkamer en satelliet-tv. 
De meeste kamers hebben een bal-
kon. Er is gratis WiFi beschikbaar.
Halfpension is inclusief een uitge-
breid ontbijtbuffet, een snack in de 
middag en een diner met meerdere 

gangen. De gerechten worden 
bereid met seizoensgebonden 
producten van lokale oorsprong.
Tot de spafaciliteiten behoren een 
binnenzwembad, een ruime sauna 
met stoombaden en een sauna 
in de tuin met een panoramisch 
uitzicht op de Alpen. Er zijn ook 
diverse schoonheidsbehandelingen 
en massages beschikbaar.
Het skigebied Sölden ligt op 13 km 
afstand.

Hotel Zum Hirschen
Hotel Zum Hirschen is gevestigd 
in een historisch gebouw uit 1590 
in het centrum van Längenfeld, op 
500 m van het spacentrum Aqua 
Dome. WiFi is gratis beschikbaar in 
het hoofdgebouw. 
De kamers van Hotel Zum Hirschen 

zijn voorzien van een satelliet-tv en 
een badkamer met badjassen en 
een haardroger. De meeste kamers 
hebben een balkon. Hotel Zum Hir-
schen heeft een spa met een sauna, 
een stoombad en een solarium.
Het biedt een panoramisch uitzicht 

op de Ötztaler Alpen.Het restaurant 
serveert Oostenrijkse en interna-
tionale gerechten. Halfpension is 
inclusief een uitgebreid ontbijtbuf-
fet en een à-la-cartediner.
Het skigebied Sölden ligt op 13 km 
afstand.

Het moderne skigebied van Sölden-Hochö-
lden biedt 144 km pistes en heeft een 

afwisselend aanbod aan afdalingen. Door 
de twee gletsjers – de Tiefenbach en de 
Rettenbach – is het seizoen in Sölden lang en 
sneeuwzeker. Beginners kunnen prima uit de 
voeten op de Giggijoch en de beide gletsjers. 

Voor de gevorderden liggen er een drietal 
uitdagende pistes op de Gaislachkogel, 
waarbij een hoogteverschil van 1700 meter 
overbrugd wordt. Ook de “Wilde Abfahrt” 
is een echte “benentrainer” voor ervaren 
wintersporters.

Vanaf het BIG3 panorama-platform heeft men 
een prachtig uitzicht en hiervandaan vertrekt 
tevens de langste afdaling van het gebied (15 
km, 2000 hoogtemeters). In Sölden worden 
regelmatig grote internationale evenementen 
georganiseerd. Bij terugkomst in het dorp is 
de wintersportdag nog lang niet ten einde. Er 

zijn tal van après-ski bars waar het feest tot 
in de vroege ochtend doorgaat.

Naast Sölden liggen er nog meer skigebieden 
in het Ötztal. Oetz, Vent en Obergurgl heb-
ben allemaal hun eigen skigebied dus je kunt 
wat skigebieden afwisselen.

SÖLDEN
• Hoogte 1350 – 3250 m
• Totaal km pistes 144 km
• Beginners pistes 70 km
• Gemiddeld 45 km
• Moeilijk 29 km



Hotel Basur- Flirsh
Hotel Basur**** - Das Schihotel Am 
Arlberg - ligt in het centrum van 
Flirsch en biedt uitzicht op de vallei. 
Alle kamers, maar ook de lounge en 
bar zijn volledig vernieuwd.
De kamers zijn voorzien van aircon-
ditioning en wi-fi. Sommige hebben 

een balkon. De badkamers met dou-
che of bad zijn ruim en comfortabel.
De skibus, welke op de spitsuren 
om het kwartier rijdt, brengt je op 
20 min. naar de Nassereinbahn 
(Terminal Ost).
Ontbijt en avondmaal worden 

aangeboden in de verschillende 
restaurants. De gasten zijn welkom 
in de lounge of de in-house bar om 
daar van een drankje te genieten.
Het personeel in het hotel spreekt 
Duits, maar aan de receptie ook 
Engels en Italiaans.

Ski Arlberg, met als bekendste plaat-
sen Sankt Anton am Arlberg, Zürs 

en Lech is een van de meest populaire 
skigebieden van Oostenrijk!

Het gebied ligt op de grens van de 
Oostenrijkse provincies Vorarlberg en 
Tirol en staat bekend als een echt sch-
neeloch. Hier valt dankzij de ligging 

op het Arlbergmassief veel meer 
sneeuw dan in omliggende gebieden. 
De conditie van de pistes is doorgaans 
uitstekend en dalafdalingen zijn vrijwel 
altijd mogelijk.

Er zijn belangrijke verschillen tussen 
de deelgebieden. Off-piste fanaten 
kiezen het beste voor Sankt Anton 

en Zürs. Zij kunnen met een berg-
gids vanaf het hoogste punt van het 
skigebied, de Vallugagrat (2811m), een 
spectaculaire off-piste afdaling naar 
Zürs maken. Door de komst van de 
Flexenbahn tussen Alpe Rauz en Zürs is 
Ski Arlberg een heel interessant gebied 
geworden om tochten te maken. 
Lech en Oberlech lijken juist gemaakt 

voor de beginnende skiër. Op tal van 
glooiende blauwe pistes kun je hier je 
hart ophalen.

Sankt Anton am Arlberg staat bekend 
om z’n onovertroffen après-ski. 
Nergens in Oostenrijk vloeit er meer 
bier uit de tap dan in de roemruch-
te Mooserwirt.

SKI ARLBERG
• Hoogte 2170 - 2645m
• Totaal km pistes 306km
• Beginners pistes 132km
• Gemiddeld 123km
• Moeilijk 51km



Hotel Höllroah - Kappl
Hotel Höllroah**** ligt zeer cen-
traal in het Paznaundal, net even 
voorbij het centrum van Kappl en 
de familie Rudigier stelt familiale 
hartelijkheid voorop.
De lichtrijke, moderne kamers 
met mooie badkamer zijn liefdevol 

ingericht, ruim en bieden een 
aangenaam comfort.
Het buffetontbijt en het 5-gangen 
avondmenu bestaat grotendeels uit 
streekproducten. Er komen zelfs 
eigen producten op tafel want de 
Höllroah heeft een eigen boerderij.

Aan de receptie spreekt men Duits 
en Engels.
De eigenlijke bushalte is op wan-
delafstand, maar dikwijls maakt de 
skibus richting Ischgl een extra stop 
aan het hotel.

Ischgl is voor heel wat skiërs het 
ultieme skigebied met de mooiste 

pistes, de beste après-ski en een 
hoge sneeuwzekerheid. Al jaren staat 
het skigebied van Ischgl in de toplijs-
ten van Europese tests en reviews. 
Wie Ischgl voor het eerst bezoekt 
zal naderhand zijn favorietenlijstje 
moeten bijwerken!

Het skigebied van Ischgl en Samnaun, 
ook wel Silvretta Arena genoemd, 
is zeer sneeuwzeker doordat 90% 
van de pistes zich boven de 2.000 
m bevindt. De brede en glooiende 
pistes nodigen uit om op snelheid 
naar beneden te carven in ruime 
bochten. De verwevenheid van de 
eindeloze pistes zorgt ervoor dat je 

veel verschillende tochten kun ma-
ken. Natuurlijk kan een pitstop in het 
Zwitserse Samnaun niet ontbreken. 
Je raakt dan ook niet gauw uitgeke-
ken op het skigebied van Ischgl en 
veel wintersporters keren hier jaar-
lijks terug. Ondanks het kleine aantal 
blauwe pistes (16%) is het skigebied 
niet per se moeilijk te noemen. Brede 

pistes en de hoge ligging zorgen 
voor een egale sneeuwlaag, dus ook 
beginnende wintersporters zijn hier 
op hun plaats.

Skibussen rijden op de spitsuren 
om de 20min. en brengen je naar de 
verschillende skigebieden van het 
Paznaundal, zijnde

ISCHGL
• Ischgl, See, Kappl en Galtur(Wirl).
• Hoogte 1400 - 2872m
• Totaal km pistes 239km
• Beginners pistes 47km
• Gemiddeld 143km
• Moeilijk 49km

Hotel Mallaun - See
Wellness Hotel Mallaun**** ligt in 
het centrum van See met het plaat-
selijk skigebied aan de Achterdeur.
De lichtrijke, moderne kamers en 
badkamers zijn uitgevoerd met 
natuurlijke materialen en uiterst 

comfortabel.
Buffetontbijt en 5-gangen avondme-
nus bestaan grotendeels uit streek-
producten en zijn van uitstekende 
kwaliteit en variëteit.

Aan de receptie spreekt men buiten 
Duits en Engels ook wat Nederlands 
(Vlaams).
De skibushalte, richting Ischgl, is 
50m verder aan de overkant.



Landhotel Bergers
Het Landhotel Berger***s ligt al direct 
aan de skipistes van Monte Popolo en 
midden in het prachtige wandelgebied 
van Eben, ingebed in de prachtige 
bergen van de Ennspongau.
Geniet van de rust en vind ontspan-
ning in dit aangename familiehotel. 
Het nieuw ontworpen superior 
3-sterrenhotel belooft u een unieke 

vakantie.
De lichtrijke, moderne kamers en bad-
kamers zijn uitgevoerd met natuurlijke 
materialen en uiterst comfortabel. 
Alle kamers hebben flatscreen-TV met 
kabelaansluiting.
Het Continentaal buffetontbijt en de 
diners zijn grotendeels klaargemaakt 

met streekproducten en zijn van 
uitstekende kwaliteit en variëteit.
Aan de receptie spreekt men buiten 
Duits ook Engels.
Er is een gratis skibus welke naar 
Flachau rijdt maar onze bus verzorgt 
hier tevens de transfers heen en terug 
naar Flachau of andere Ski Amadé.

Ski Amadé is een samenwerking 
tussen vijf bekende skiregio’s in Sal-

zburgerland en Steiermark en is geleest 
op Dolomiti Superski in Italië.

Het afgelopen decennium is er veel geld 
geïnvesteerd om Ski amadé populair te 
maken onder Duitse en Nederlandse 
gasten. Er zijn onder andere tal van 
nieuwe liftverbindingen gekomen.

Wel is het hier zo dat wie in de deelne-
mende skigebieden een skipas koopt 
voor meer dan één dag, automatisch 
de skipas van Ski Amadé koopt.

De afstand tussen sommige skigebie-
den is echter flink, waardoor skiën in 
alle deelgebieden veelal geen optie is, 
logisch, dat kan in Dolomiti Superski 
ook niet. Veel individuele skigebieden 

zijn van zichzelf al groot genoeg voor 
zes dagen skiplezier.

Ski Amadé heeft meer dan 700 kilo-
meter aan pistes waar de avontuurlijke 
wintersporters zich helemaal kunnen 
uitleven. De skigebieden zijn bijzonder 
afwisselend, meer dan de helft van de 
pistes is rood en zelfs de beste skiërs 
hebben keuze te over en aangezien de 

bergen hier gemiddeld niet zo hoog 
reiken kunnen  in Ski Amadé meer dan 
90% van de pistes kunstmatig wordt 
besneeuwd.

De vijf regio’s zijn: Gastein, Ski-
schaukel Dorfgastein Großarltal, 
Sladming-Dachstein, Hochkönig en 
Salzburger Sportwelt.

SKI AMADÉ
• Hoogte 728 - 2700m
• Totaal km pistes 723km
• Beginners pistes 294km
• Gemiddeld 373km
• Moeilijk 56km



Livigno, ook “Little Tibet” genoemd 
dankzij haar sneeuwrijke winters, 

is een van de zonnigste ski resorts in 
de Italiaanse Alpen en is gelegen op 
1816 meter hoogte.

Livigno grenst aan Zwitserland 
en bevindt zich in twee nationale 

parken, het Italiaanse Stelvio en 
het Zwitserse Engadin. Dankzij deze 
bijzondere en gunstige ligging is 
sneeuwzekerheid gegarandeerd van 
november tot mei.

Livigno heeft al menig wintersporter 
zijn hart gestolen. Alle ingrediënten 

voor een topvakantie zijn hier aanwe-
zig. Zowel overdag als ‘s avonds.

De skipistes, gelegen op de flanken 
Carosello en Mottolino, bevinden 
zich aan weerszijden van het dal en 
worden door het dorp gescheiden. 
Er is reëel sprake van beide flanken 

met 2 liften te verbinden in de nabije 
toekomst.

Voorlopig nog rijden 4 lijnen Skibus-
sen, 2 in wijzerzin en 2 in tegenwij-
zerzin, met een enigszins verschillend 
parcours, je van de ene flank naar de 
andere.

LIVIGNO



Alpen Village Hotel
Het Alpen Village Hotel*** bevindt 
zich op de Mottolinoflank op 
wandelafstand van de Teola zetellift 
en biedt een schitterend uitzicht 
op de pistes van de Carosello en 
op Livigno.
Het hotel is pas voor een belangrijk 

deel gerenoveerd (fe ingang met 
receptie, de Wellness, Gym en 
zwembad). De bar, een nagelnieuw 
à-la-carte restaurant en de Skiroom 
kregen een upgrade om ‘U’ tegen te 
zeggen.
De kamers en badkamers die nu 

nog basic zijn, zullen na volgende 
winter aangepakt worden.
Een gevarieerd buffetontbijt en 
3-gangen diner worden in een ver-
nieuwd restaurant geserveerd.
Aan de receptie spreekt men buiten 
Italiaans ook Engels.

Hotel Intermonti
Hotel Intermonti**** situeert zich 
op de Mottolinoflank op wandelaf-
stand van de Teola zetellift op een 
mooie zonnige locatie.
Dit gezellige hotel bestaat uit vier 
authentieke chalets die onderling 
met elkaar verbonden zijn.

De kamers zijn in typische Alpenstijl 
ingericht en beschikken allen over 
tv, radio en een nette badkamer.
In de eerder kleine Wellness vindt 
je een Sauna, Turks stoombad 
en een Jacuzzi. Ook is er een 
verwarmd binnenzwembad met 

uitzicht op de prachtige omgeving.
Een lekker buffetontbijt en 3-gan-
gen diner worden in het sfeervolle 
restaurant geserveerd.
Aan de receptie spreekt men buiten 
Italiaans ook Engels.

Hotel Baita Montanas
Hotel Baita Montana****s situeert 
zich aan de zijde van Mottolino, 
iets onder de Teola zetellift en is 
wat sfeer, proffessionele zorg en 
verwenning de top in Livigno.

De kamers, de Wellness, SPA en 
zwembad, u waant zich hier in een 
top kuuroord. Alles is hier tot in de 
puntjes verzorgd.
Culinair geniet u van hoogstaande 

gerechten, verse producten met 
respect voor de natuur. Wijndegus-
tatie is mogelijk.
Aan de receptie spreekt men buiten 
Italiaans ook Engels.

Hotel Teola
Hotel Teola** ligt op een strate-
gische locatie, zeer dicht bij de 
skiliften van het populaire skigebied 
Mottolino en op een steenworp 
afstand van de gratis bushalte die 
naar het centrum van Livigno of naar 
Carosello 3000 leidt.
Het taks free centrum is te voet 
in  een paar minuten te bereiken, 
evenals Larix Park , het  avonturen 
park midden in de natuur waar u 
uzelf en vrienden kunt uitdagen.

Hotel Teola wordt gekenmerkt door 
zijn stijl, typisch en eenvoudig, 
maar met zorg en aandacht inge-
richt. De  kamers, sober maar func-
tioneel, zijn ingericht met volledige 
respect voor de bergtraditie en ge-
nieten van een prachtig uitzicht op 
de bergen of de vallei van Livigno. Er 
is niet veel nodig om een   verblijf 
bijzonder te maken en de focus ligt 
op eenvoud, maar tegelijkertijd op 
het comfort van de klanten.

In de openbare ruimtes van het 
hotel is het mogelijk om gratis 
gebruik te maken van computers en 
dus van internet . Aan onze bar kunt 
u na een dagje sporten heerlijk 
ontspannen en daarna dineren in 
het restaurant. Lokale producten 
en typische Valtellina-gerechten 
wachten op u.
Aan de receptie spreekt men buiten 
Italiaans ook Engels.

Hotel Primulas
Hotel Primula***s situeert zich 
nabij het verkeersvrije wandel-
centrum van Livigno.
Dit knusse, sfeervolle hotel is in 
karakteristieke alpine stijl opge-
trokken en heeft een mooi rustiek 

houten interieur.
Elke kamer heeft een balkon, een 
TV en een knusse badkamer met 
een föhn.
Het ontbijt is in buffetvorm en in 

het restaurant worden à-la-car-
tegerechten, buffetmaaltijden en 
vaste menu’s aangeboden.
Aan de receptie spreekt men 
buiten Italiaans ook Engels.

• Hoogte 1816 - 2798m
• Totaal km pistes 115km
• Beginners pistes 30km
• Gemiddeld 65km
• Moeilijk 20km



ZILLERTAL 3000

De Hintertuxer gletsjer, Finken-
berg, Hippach en het gezellige 

Mayrhofen behoren tot het skigebied 
Zillertal 3000. Dit skigebied heeft 
202 km piste waarvan zich er 47 van 
op de Hintertuxer gletsjer bevinden. 
Het piste aanbod is afwisselend, een 

perfect gebied voor snowboarders 
en skiërs die van kilometers maken 
houden.

Het gebied is zo divers dat ieder hier 
zijn ideale wintersport kan vinden. 
Het Tuxertal trekt veelal meer spor-

tievelingen en in het Zillertal vindt u 
veel gezelligheid. Op de gletsjer kunt 
u bovendien het hele jaar skiën!

Naast de roetzwarte Harakiri piste 
is de Devil’s Run in Mayrhofen een 
must-do voor gevorderden.

In de dorpen rondom de Zillertal 
3000 kun je op meerdere plaatsen 
terecht voor levendige après-ski. In 
Mayrhofen zelfs tot in de late uurtjes.



Hotel Kirchlerhof
Gezellig 3 sterren hotel op slechts 
300m van de Rastkogelbahn die 
toegang geeft tot het Zillertall 3000 
skigebied. Aan de voet van de lift 
vind je de Hexenkessl, een van de 
beste apres-ski bars van Oostenrijk.

De Hintertux-gletsjer ligt op ca 7 km.
De onlangs gerenoveerde kamers 
met modern meubilair zijn van alle 
comfort voorzien.
In het nieuwe welness gedeelte met 
sauna’s en stoombad kan je lekker 

ontspannen na een drukke skidag.
Na het 4-gangen diner, dat bereid 
wordt met streekproducten, kan je 
in de gezellige hotelbar terecht.
Aan de receptie praat men Duits en 
Engels.

B&B Rieplerhof
Gezellige B&B op slechts 300m van 
de Rastkogelbahn die toegang geeft 
tot het Zillertall 3000 skigebied. 
Aan de voet van de lift vind je de 

Hexenkessl, een van de beste apres-
ski bars van Oostenrijk.
De Hintertux-gletsjer ligt op ca 7 km.
Dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet 

met individuele huisgemaakte 
producten van eigen boerderij
Aan de receptie praat men Duits en 
Engels.

Hotel Tipotsch***
Hotel Tipotsch*** ligt op slechts 100 
meter afstand van het centrum van 
Stumm, in het Zillertal.
Het hotel bevindt zich op 1 km 
afstand van het skigebied Hochziller-
tal-Hochfügen, de gratis skibus stopt 
pal voor de deur.

Deze accommodatie biedt een café, 
een bar en een restaurant met 
Tiroolse en mediterrane gerechten.
Uw lichte en Tirools ingerichte 
kamer is voorzien van houten meu-
bilair, een satelliet-tv, een zithoek en 
een badkamer. Gratis Wifi.

Verder is er een skiberging aanwezig 
met een droger voor uw skischoe-
nen.
Aan de receptie spreekt men Duits 
en Engels

• Hoogte 620 - 3250
• Totaal 202 km
• Beginners pistes 60 km
• Gemiddeld 127 km
• Moeilijk 15 km



De Kronplatz, Zuid-Tirols nr.1 ski 
berg, is dank zij zijn talrijke 

besneeuwinstallaties van december 
tot april sneeuwzeker en biedt met 
zijn 114 km. pistes en 26 ultramoder-
ne skiliften onvergetelijk skiplezier 
voor jong en oud, voor beginners en 
gevorderden.

Door zijn compact- en overzichte-
lijkheid is de Kronplatz een ideaal 
skigebied voor families met kinderen.

Dit skigebied staat bekend om zijn 
best geprepareerde skipistes en 
snelste liftinfrastructuur.
Op de top van de Kronplatz bevindt 
zich voor de allerkleinsten “Croni-
world” en terwijl ouders de voor-
uitgang van hun kinderen kunnen 
volgen genieten men er tevens van 
een wondermooi 360° panorama.

De Kronplatz, in het Italiaans Plan de 
Corones, heeft de meeste van zijn 

gemakkelijkere (blauwe) pistes bo-
venaan liggen. Naarmate men afdaalt 
komt men op de moeilijkere (rode) 
pistes en snowboarders en freestyle 
skiërs vinden er hun gading in de 
halfpipe en stuntparks.
De dal afdalingen (zwarte) “Syl-
vester” en “Hernegg” zijn, zeker in 
de namiddag, enkel geschikt voor 
gevorderden.

Het skigebied Kronplatz heeft 3 grote 

troeven:
- Compact, overzichtelijk en toch 
middelgroot
- Sneeuwzeker, divers en ultramodern
- Het aantal restaurants en bars is 
overvloedig

KRONPLATZ



Hotel Olympia
Hotel Olympia**** ligt op een rustige 
locatie aan de rand van Reischach 
op 2 km. van de Kronplatz lift.
Het hotelbusje brengt je er heen 
en terug.
Er zijn verschillende soorten kamers, 

gezellige restaurants, een ruime 
bar en de uitgebreide Wellness en 
fitness mogelijkheden.
Alle kamers zijn ruim en comforta-
bel. Menig hebben balkon en een 
comfortabele zithoek.

Het buffetontbijt is uitgebreid en het 
4-gangen diner bestaan uit lokale en 
internationale gerechten.
Aan de receptie spreekt men Duits, 
Italiaans en Engels.

River Hotel Post
Uit liefde voor traditie. Wat ooit 
een postkoetshalte was, is nu een 
modern hotel met een breed scala 
aan diensten voor zijn gasten. Gast-
vrijheid wordt hier ten volle beleefd. 

De skibus brengt je naar Reischach.
De kamers zijn ingericht met flats-
creen-TV en gasten kunnen gratis 
gebruikmaken van Wifi bij het hotel.

Het buffetontbijt is uitgebreid en het 
4-gangen diner bestaan uit lokale en 
mediterane gerechten.
Aan de receptie spreekt men Duits 
Italiaans, en Engels.

Hotel Putia
Hotel Pütia is te vinden in het 
schilderachtige dorpje Antermoia 
en neemt u meteen mee naar een 
wereld ver weg van ons dagelijks 
leven.
De kamers zijn ruim maar knus en 
comfortabel ingericht en hebben 
allen een eigen, praktisch ingerichte 
badkamer.
Gemeenschappelijke ruimtes, de 
wellness-oase en de kegelbaan 

bieden u extra ruimte en mogelijk-
heden.
Laat u verwennen in de panora-
mische eetzaal door een verfijnde 
Italiaanse en traditioneel Ladinische 
gerechten.
Tijdens uw ontdekkingstochten door 
de unieke natuur van de Dolomieten 
heeft u trouwens veel energie nodig.
Aan de voordeur is er de mogelijk-

heid u met de gratis skibus naar de 
8-persoons kabelbaan in Piculin te 
laten voeren.
Vanaf daar kan je direct gaan skiën 
op de Kronplatz of de shuttle nemen 
naar Sompunkt in Alta Badia.
Dit hotel wordt gebruikt voor de 
skisafari.
Aan de receptie spreekt men Duits 
en Italiaans.

Hotel Christoph / Hotellino****
Hotel Christoph bevindt zich in 
Olang op wandelafstand van één van 
de 3 dalstations van de Kronplatz.
In de Wellness en SPA kunt u 
gebruikmaken van de Hot Tub, de 
Sauna en het Turks bad. Tegen een 
toeslag zijn een solarium en massa-
gediensten beschikbaar.

De kamers van Hotel Christoph heb-
ben traditioneel houten meubilair, 
zijn ruim en beschikken over een 
satelliet-TV. Alle suites hebben een 
balkon met uitzicht op de bergen.
Er is een uitgebreid ontbijtbuffet en 
het restaurant serveert Zuid-Tiroolse 
specialiteiten.

De dependance en Residentie 
Hostellino bevinden zich tegenover 
het hotel en de gasten gebruiken de 
faciliteiten van het hotel.
Aan de receptie spreekt men Duits, 
Italiaans en Engels.

• Hoogte 973 - 2275m
• Totaal km pistes 114km
• Beginners pistes 50km
• Gemiddeld 40km
• Moeilijk 24km 



EEN CHRONOLOGISCHE OVERZICHT VAN ONZE REIZEN

Vertrek Terug Land Skigebied Hotel nachten / skidagen SC WE/MW
do 11/10/2022 - ma 11/14/2022 Oostenrijk Hintertux Kirchlerhof 2 nachten / 3 skidagen  747  € WE

do 11/10/2022 - ma 11/14/2022 Oostenrijk Hintertux Rieplerhof B&B 2 nachten / 3 skidagen  665  € WE

vr 12/23/2022 - wo 12/28/2022 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  1.177  € WE

vr 12/23/2022 - wo 12/28/2022 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  886  € WE

vr 12/23/2022 - wo 12/28/2022 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  752  € WE

vr 12/23/2022 - wo 12/28/2022 Italië La Villa Antines 3 nachten / 4 skidagen  1.153  € WE

vr 12/23/2022 - wo 12/28/2022 Italië La Villa Ladinia 3 nachten / 4 skidagen  983  € WE

vr 12/23/2022 - wo 12/28/2022 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  857  € WE

ma 12/26/2022 - za 12/31/2022 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  1.142  € WE

ma 12/26/2022 - za 12/31/2022 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  851  € WE

ma 12/26/2022 - za 12/31/2022 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  754  € WE

ma 12/26/2022 - za 12/31/2022 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  850  € WE

do 12/29/2022 - wo 1/4/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 4 nachten / 5 skidagen  1.339  € WE

do 12/29/2022 - wo 1/4/2023 Italië Kronplatz Olympia 4 nachten / 5 skidagen  1.013  € WE

do 12/29/2022 - wo 1/4/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 4 nachten / 5 skidagen  885  € WE

do 12/29/2022 - wo 1/4/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 4 nachten / 5 skidagen  1.005  € WE

ma 1/2/2023 - zo 1/8/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 4 nachten / 5 skidagen  1.339  € MW

ma 1/2/2023 - zo 1/8/2023 Italië Kronplatz Olympia 4 nachten / 5 skidagen  1.013  € MW

ma 1/2/2023 - zo 1/8/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 4 nachten / 5 skidagen  885  € MW

ma 1/2/2023 - zo 1/8/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 4 nachten / 5 skidagen  1.005  € MW

vr 1/6/2023 - wo 1/11/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  922  € WE

vr 1/6/2023 - wo 1/11/2023 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  807  € WE

vr 1/6/2023 - wo 1/11/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  764  € WE

vr 1/6/2023 - wo 1/11/2023 Italië La Villa Antines 3 nachten / 4 skidagen  1.139  € WE

vr 1/6/2023 - wo 1/11/2023 Italië La Villa Ladinia 3 nachten / 4 skidagen  899  € WE

vr 1/6/2023 - wo 1/11/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  847  € WE

vr 1/13/2023 - wo 1/18/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  915  € WE

vr 1/13/2023 - wo 1/18/2023 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  800  € WE

vr 1/13/2023 - wo 1/18/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  733  € WE

vr 1/13/2023 - wo 1/18/2023 Italië La Villa Antines 3 nachten / 4 skidagen  1.027  € WE

vr 1/13/2023 - wo 1/18/2023 Italië La Villa Ladinia 3 nachten / 4 skidagen  892  € WE

vr 1/13/2023 - wo 1/18/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  847  € WE

ma 1/16/2023 - zo 1/22/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 4 nachten / 5 skidagen  1.009  € MW

ma 1/16/2023 - zo 1/22/2023 Italië Kronplatz Olympia 4 nachten / 5 skidagen  893  € MW

ma 1/16/2023 - zo 1/22/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 4 nachten / 5 skidagen  806  € MW

ma 1/16/2023 - zo 1/22/2023 Italië La Villa Antines 4 nachten / 5 skidagen  1.194  € MW

ma 1/16/2023 - zo 1/22/2023 Italië La Villa Ladinia 4 nachten / 5 skidagen  1.015  € MW

ma 1/16/2023 - zo 1/22/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 4 nachten / 5 skidagen  960  € MW

vr 1/20/2023 - wo 1/25/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  915  € WE

vr 1/20/2023 - wo 1/25/2023 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  800  € WE

vr 1/20/2023 - wo 1/25/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  733  € WE

vr 1/20/2023 - wo 1/25/2023 Italië La Villa Antines 3 nachten / 4 skidagen  1.039  € WE

vr 1/20/2023 - wo 1/25/2023 Italië La Villa Ladinia 3 nachten / 4 skidagen  910  € WE

vr 1/20/2023 - wo 1/25/2023 Italië Skisafari Putia 3 nachten / 4 skidagen  751  € WE

vr 1/20/2023 - wo 1/25/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  847  € WE

vr 1/20/2023 - wo 1/25/2023 Oostenrijk Zillertal Kirchlerhof 3 nachten / 4 skidagen  816  € WE

vr 1/20/2023 - wo 1/25/2023 Oostenrijk Zillertal Tipotsch 3 nachten / 4 skidagen  774  € WE

vr 1/20/2023 - wo 1/25/2023 Oostenrijk Zillertal Tipotsch 3 nachten / 4 skidagen  774  € WE



Het skigebied van Alta Badia ligt rondom 
de dorpen Corvara, Colfosco, La Valle, La 

Villa, Pedraces en San Cassiano, stuk voor 
stuk authentieke dorpen. Het gebied maakt 
deel uit van de Dolomiti Superski en heeft 
bovendien een ski shuttlebus verbinding 
met de Kronplatz.

Bij veel wintersporters is Alta Badia bekend 
door de Sella Ronda, de wereldberoemde 
tocht van  om en bij de 30km. waarbij je, in 

Vertrek Terug Land Skigebied Hotel nachten / skidagen SC WE/MW
ma 1/23/2023 - zo 1/29/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 4 nachten / 5 skidagen  1.009  € MW

ma 1/23/2023 - zo 1/29/2023 Italië Kronplatz Olympia 4 nachten / 5 skidagen  893  € MW

ma 1/23/2023 - zo 1/29/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 4 nachten / 5 skidagen  806  € MW

ma 1/23/2023 - zo 1/29/2023 Italië La Villa Antines 4 nachten / 5 skidagen  1.211  € MW

ma 1/23/2023 - zo 1/29/2023 Italië La Villa Ladinia 4 nachten / 5 skidagen  1.039  € MW

ma 1/23/2023 - zo 1/29/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 4 nachten / 5 skidagen  960  € MW

ma 1/23/2023 - zo 1/29/2023 Oostenrijk Zillertal Kirchlerhof 4 nachten / 5 skidagen  917  € MW

ma 1/23/2023 - zo 1/29/2023 Oostenrijk Zillertal Rieplerhof B&B 4 nachten / 5 skidagen  716  € MW

ma 1/23/2023 - zo 1/29/2023 Oostenrijk Zillertal Tipotsch 4 nachten / 5 skidagen  859  € MW

vr 1/27/2023 - wo 2/1/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  1.014  € WE

vr 1/27/2023 - wo 2/1/2023 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  852  € WE

vr 1/27/2023 - wo 2/1/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  758  € WE

vr 1/27/2023 - wo 2/1/2023 Italië La Villa Antines 3 nachten / 4 skidagen  1.067  € WE

vr 1/27/2023 - wo 2/1/2023 Italië La Villa Ladinia 3 nachten / 4 skidagen  938  € WE

vr 1/27/2023 - wo 2/1/2023 Italië Livigno Alpen Village 3 nachten / 4 skidagen  797  € WE

vr 1/27/2023 - wo 2/1/2023 Italië Livigno Baita Montana 3 nachten / 4 skidagen  986  € WE

vr 1/27/2023 - wo 2/1/2023 Italië Livigno Intermonti 3 nachten / 4 skidagen  906  € WE

vr 1/27/2023 - wo 2/1/2023 Italië Livigno Primula 3 nachten / 4 skidagen  759  € WE

vr 1/27/2023 - wo 2/1/2023 Italië Livigno Teola 3 nachten / 4 skidagen  768  € WE

vr 1/27/2023 - wo 2/1/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  847  € WE

ma 1/30/2023 - zo 2/5/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 4 nachten / 5 skidagen  1.121  € MW

ma 1/30/2023 - zo 2/5/2023 Italië Kronplatz Olympia 4 nachten / 5 skidagen  960  € MW

ma 1/30/2023 - zo 2/5/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 4 nachten / 5 skidagen  836  € MW

ma 1/30/2023 - zo 2/5/2023 Italië La Villa Antines 4 nachten / 5 skidagen  1.243  € MW

ma 1/30/2023 - zo 2/5/2023 Italië La Villa Ladinia 4 nachten / 5 skidagen  1.071  € MW

ma 1/30/2023 - zo 2/5/2023 Italië Livigno Alpen Village 4 nachten / 5 skidagen  905  € MW

ma 1/30/2023 - zo 2/5/2023 Italië Livigno Baita Montana 4 nachten / 5 skidagen  1.153  € MW

ma 1/30/2023 - zo 2/5/2023 Italië Livigno Intermonti 4 nachten / 5 skidagen  1.046  € MW

ma 1/30/2023 - zo 2/5/2023 Italië Livigno Primula 4 nachten / 5 skidagen  852  € MW

ma 1/30/2023 - zo 2/5/2023 Italië Livigno Teola 4 nachten / 5 skidagen  864  € MW

ma 1/30/2023 - zo 2/5/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 4 nachten / 5 skidagen  960  € MW

vr 2/3/2023 - wo 2/8/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  1.014  € WE

vr 2/3/2023 - wo 2/8/2023 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  852  € WE

vr 2/3/2023 - wo 2/8/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  767  € WE

vr 2/3/2023 - wo 2/8/2023 Italië La Villa Antines 3 nachten / 4 skidagen  1.067  € WE

vr 2/3/2023 - wo 2/8/2023 Italië La Villa Ladinia 3 nachten / 4 skidagen  969  € WE

vr 2/3/2023 - wo 2/8/2023 Oostenrijk Ischgl Höllroach 3 nachten / 4 skidagen  867  € WE

vr 2/3/2023 - wo 2/8/2023 Oostenrijk Ischgl Mallaun 3 nachten / 4 skidagen  972  € WE

vr 2/3/2023 - wo 2/8/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  847  € WE

ma 2/6/2023 - zo 2/12/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 4 nachten / 5 skidagen  1.121  € MW

ma 2/6/2023 - zo 2/12/2023 Italië Kronplatz Olympia 4 nachten / 5 skidagen  960  € MW

ma 2/6/2023 - zo 2/12/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 4 nachten / 5 skidagen  848  € MW

ma 2/6/2023 - zo 2/12/2023 Italië La Villa Antines 4 nachten / 5 skidagen  1.243  € MW

ma 2/6/2023 - zo 2/12/2023 Italië La Villa Ladinia 4 nachten / 5 skidagen  1.112  € MW

ma 2/6/2023 - zo 2/12/2023 Oostenrijk Ischgl Höllroach 4 nachten / 5 skidagen  986  € MW

ma 2/6/2023 - zo 2/12/2023 Oostenrijk Ischgl Mallaun 4 nachten / 5 skidagen  1.125  € MW

ma 2/6/2023 - zo 2/12/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 4 nachten / 5 skidagen  960  € MW

vr 2/10/2023 - wo 2/15/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  1.014  € WE



EEN CHRONOLOGISCHE OVERZICHT VAN ONZE REIZEN

Vertrek Terug Land Skigebied Hotel nachten / skidagen SC WE/MW
vr 2/10/2023 - wo 2/15/2023 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  852  € WE

vr 2/10/2023 - wo 2/15/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  767  € WE

vr 2/10/2023 - wo 2/15/2023 Italië La Villa Antines 3 nachten / 4 skidagen  1.157  € WE

vr 2/10/2023 - wo 2/15/2023 Italië La Villa Ladinia 3 nachten / 4 skidagen  969  € WE

vr 2/10/2023 - wo 2/15/2023 Oostenrijk Ischgl Höllroach 3 nachten / 4 skidagen  867  € WE

vr 2/10/2023 - wo 2/15/2023 Oostenrijk Ischgl Mallaun 3 nachten / 4 skidagen  972  € WE

vr 2/10/2023 - wo 2/15/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  881  € WE

ma 2/13/2023 - zo 2/19/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 4 nachten / 5 skidagen  1.121  € MW

ma 2/13/2023 - zo 2/19/2023 Italië Kronplatz Olympia 4 nachten / 5 skidagen  960  € MW

ma 2/13/2023 - zo 2/19/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 4 nachten / 5 skidagen  848  € MW

ma 2/13/2023 - zo 2/19/2023 Italië La Villa Antines 4 nachten / 5 skidagen  1.362  € MW

ma 2/13/2023 - zo 2/19/2023 Italië La Villa Ladinia 4 nachten / 5 skidagen  1.112  € MW

ma 2/13/2023 - zo 2/19/2023 Oostenrijk Ischgl Mallaun 4 nachten / 5 skidagen  1.125  € MW

ma 2/13/2023 - zo 2/19/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 4 nachten / 5 skidagen  1.005  € MW

vr 2/17/2023 - wo 2/22/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  1.057  € WE

vr 2/17/2023 - wo 2/22/2023 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  852  € WE

vr 2/17/2023 - wo 2/22/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  782  € WE

vr 2/17/2023 - wo 2/22/2023 Italië La Villa Antines 3 nachten / 4 skidagen  1.157  € WE

vr 2/17/2023 - wo 2/22/2023 Italië La Villa Ladinia 3 nachten / 4 skidagen  969  € WE

vr 2/17/2023 - wo 2/22/2023 Oostenrijk Ischgl Mallaun 3 nachten / 4 skidagen  972  € WE

vr 2/17/2023 - wo 2/22/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  881  € WE

ma 2/20/2023 - zo 2/26/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 4 nachten / 5 skidagen  1.179  € MW

ma 2/20/2023 - zo 2/26/2023 Italië Kronplatz Olympia 4 nachten / 5 skidagen  960  € MW

ma 2/20/2023 - zo 2/26/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 4 nachten / 5 skidagen  868  € MW

ma 2/20/2023 - zo 2/26/2023 Italië La Villa Antines 4 nachten / 5 skidagen  1.362  € MW

ma 2/20/2023 - zo 2/26/2023 Italië La Villa Ladinia 4 nachten / 5 skidagen  1.112  € MW

ma 2/20/2023 - zo 2/26/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 4 nachten / 5 skidagen  1.005  € MW

vr 2/24/2023 - wo 3/1/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  1.014  € WE

vr 2/24/2023 - wo 3/1/2023 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  852  € WE

vr 2/24/2023 - wo 3/1/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  764  € WE

vr 2/24/2023 - wo 3/1/2023 Italië La Villa Antines 3 nachten / 4 skidagen  1.086  € WE

vr 2/24/2023 - wo 3/1/2023 Italië La Villa Ladinia 3 nachten / 4 skidagen  938  € WE

vr 2/24/2023 - wo 3/1/2023 Oostenrijk Flachau Berger 3 nachten / 4 skidagen  839  € WE

vr 2/24/2023 - wo 3/1/2023 Oostenrijk Sölden Rita 3 nachten / 4 skidagen  972  € WE

vr 2/24/2023 - wo 3/1/2023 Oostenrijk Sölden Zum Hirschen 3 nachten / 4 skidagen  797  € WE

vr 2/24/2023 - wo 3/1/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  881  € WE

ma 2/27/2023 - zo 3/5/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 4 nachten / 5 skidagen  1.121  € MW

ma 2/27/2023 - zo 3/5/2023 Italië Kronplatz Olympia 4 nachten / 5 skidagen  960  € MW

ma 2/27/2023 - zo 3/5/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 4 nachten / 5 skidagen  844  € MW

ma 2/27/2023 - zo 3/5/2023 Italië La Villa Antines 4 nachten / 5 skidagen  1.267  € MW

ma 2/27/2023 - zo 3/5/2023 Italië La Villa Ladinia 4 nachten / 5 skidagen  1.071  € MW

ma 2/27/2023 - zo 3/5/2023 Oostenrijk Sölden Rita 4 nachten / 5 skidagen  1.132  € MW

ma 2/27/2023 - zo 3/5/2023 Oostenrijk Sölden Zum Hirschen 4 nachten / 5 skidagen  898  € MW

ma 2/27/2023 - zo 3/5/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 4 nachten / 5 skidagen  1.005  € MW

vr 3/3/2023 - wo 3/8/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  1.014  € WE

vr 3/3/2023 - wo 3/8/2023 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  825  € WE

vr 3/3/2023 - wo 3/8/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  764  € WE

vr 3/3/2023 - wo 3/8/2023 Italië La Villa Antines 3 nachten / 4 skidagen  1.086  € WE



Het skigebied van Alta Badia ligt rondom 
de dorpen Corvara, Colfosco, La Valle, La 

Villa, Pedraces en San Cassiano, stuk voor 
stuk authentieke dorpen. Het gebied maakt 
deel uit van de Dolomiti Superski en heeft 
bovendien een ski shuttlebus verbinding 
met de Kronplatz.

Bij veel wintersporters is Alta Badia bekend 
door de Sella Ronda, de wereldberoemde 
tocht van  om en bij de 30km. waarbij je, in 

Vertrek Terug Land Skigebied Hotel nachten / skidagen SC WE/MW
vr 3/3/2023 - wo 3/8/2023 Italië La Villa Ladinia 3 nachten / 4 skidagen  907  € WE

vr 3/3/2023 - wo 3/8/2023 Oostenrijk Ischgl Mallaun 3 nachten / 4 skidagen  972  € WE

vr 3/3/2023 - wo 3/8/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  881  € WE

ma 3/6/2023 - zo 3/12/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 4 nachten / 5 skidagen  1.121  € MW

ma 3/6/2023 - zo 3/12/2023 Italië Kronplatz Olympia 4 nachten / 5 skidagen  923  € MW

ma 3/6/2023 - zo 3/12/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 4 nachten / 5 skidagen  844  € MW

ma 3/6/2023 - zo 3/12/2023 Italië La Villa Antines 4 nachten / 5 skidagen  1.267  € MW

ma 3/6/2023 - zo 3/12/2023 Italië La Villa Ladinia 4 nachten / 5 skidagen  1.030  € MW

ma 3/6/2023 - zo 3/12/2023 Oostenrijk Ischgl Mallaun 4 nachten / 5 skidagen  1.125  € MW

ma 3/6/2023 - zo 3/12/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 4 nachten / 5 skidagen  1.005  € MW

vr 3/10/2023 - wo 3/15/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  940  € WE

vr 3/10/2023 - wo 3/15/2023 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  825  € WE

vr 3/10/2023 - wo 3/15/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  764  € WE

vr 3/10/2023 - wo 3/15/2023 Italië La Villa Antines 3 nachten / 4 skidagen  1.037  € WE

vr 3/10/2023 - wo 3/15/2023 Italië La Villa Ladinia 3 nachten / 4 skidagen  907  € WE

vr 3/10/2023 - wo 3/15/2023 Italië Livigno Alpen Village 3 nachten / 4 skidagen  769  € WE

vr 3/10/2023 - wo 3/15/2023 Italië Livigno Baita Montana 3 nachten / 4 skidagen  958  € WE

vr 3/10/2023 - wo 3/15/2023 Italië Livigno Intermonti 3 nachten / 4 skidagen  906  € WE

vr 3/10/2023 - wo 3/15/2023 Italië Livigno Primula 3 nachten / 4 skidagen  759  € WE

vr 3/10/2023 - wo 3/15/2023 Italië Livigno Teola 3 nachten / 4 skidagen  768  € WE

vr 3/10/2023 - wo 3/15/2023 Oostenrijk Flachau Berger 3 nachten / 4 skidagen  839  € WE

vr 3/10/2023 - wo 3/15/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  881  € WE

ma 3/13/2023 - zo 3/19/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 4 nachten / 5 skidagen  1.039  € MW

ma 3/13/2023 - zo 3/19/2023 Italië Kronplatz Olympia 4 nachten / 5 skidagen  923  € MW

ma 3/13/2023 - zo 3/19/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 4 nachten / 5 skidagen  844  € MW

ma 3/13/2023 - zo 3/19/2023 Italië La Villa Antines 4 nachten / 5 skidagen  1.202  € MW

ma 3/13/2023 - zo 3/19/2023 Italië La Villa Ladinia 4 nachten / 5 skidagen  1.030  € MW

ma 3/13/2023 - zo 3/19/2023 Italië Livigno Alpen Village 4 nachten / 5 skidagen  868  € MW

ma 3/13/2023 - zo 3/19/2023 Italië Livigno Baita Montana 4 nachten / 5 skidagen  1.116  € MW

ma 3/13/2023 - zo 3/19/2023 Italië Livigno Intermonti 4 nachten / 5 skidagen  1.046  € MW

ma 3/13/2023 - zo 3/19/2023 Italië Livigno Primula 4 nachten / 5 skidagen  852  € MW

ma 3/13/2023 - zo 3/19/2023 Italië Livigno Teola 4 nachten / 5 skidagen  864  € MW

ma 3/13/2023 - zo 3/19/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 4 nachten / 5 skidagen  1.005  € MW

vr 3/17/2023 - wo 3/22/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  922  € WE

vr 3/17/2023 - wo 3/22/2023 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  807  € WE

vr 3/17/2023 - wo 3/22/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  746  € WE

vr 3/17/2023 - wo 3/22/2023 Italië La Villa Antines 3 nachten / 4 skidagen  1.016  € WE

vr 3/17/2023 - wo 3/22/2023 Italië La Villa Ladinia 3 nachten / 4 skidagen  886  € WE

vr 3/17/2023 - wo 3/22/2023 Italië Livigno Alpen Village 3 nachten / 4 skidagen  753  € WE

vr 3/17/2023 - wo 3/22/2023 Italië Livigno Baita Montana 3 nachten / 4 skidagen  942  € WE

vr 3/17/2023 - wo 3/22/2023 Italië Livigno Intermonti 3 nachten / 4 skidagen  890  € WE

vr 3/17/2023 - wo 3/22/2023 Italië Livigno Primula 3 nachten / 4 skidagen  759  € WE

vr 3/17/2023 - wo 3/22/2023 Italië Livigno Teola 3 nachten / 4 skidagen  737  € WE

vr 3/17/2023 - wo 3/22/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  847  € WE

ma 3/20/2023 - zo 3/26/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 4 nachten / 5 skidagen  1.009  € MW

ma 3/20/2023 - zo 3/26/2023 Italië Kronplatz Olympia 4 nachten / 5 skidagen  893  € MW

ma 3/20/2023 - zo 3/26/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 4 nachten / 5 skidagen  806  € MW

ma 3/20/2023 - zo 3/26/2023 Italië La Villa Antines 4 nachten / 5 skidagen  1.170  € MW



EEN CHRONOLOGISCHE OVERZICHT VAN ONZE REIZEN
Vertrek Terug Land Skigebied Hotel nachten / skidagen SC WE/MW
ma 3/20/2023 - zo 3/26/2023 Italië La Villa Ladinia 4 nachten / 5 skidagen     957  € MW

ma 3/20/2023 - zo 3/26/2023 Italië Livigno Alpen Village 4 nachten / 5 skidagen    846  € MW

ma 3/20/2023 - zo 3/26/2023 Italië Livigno Baita Montana 4 nachten / 5 skidagen  1.094  € MW

ma 3/20/2023 - zo 3/26/2023 Italië Livigno Intermonti 4 nachten / 5 skidagen  1.024  € MW

ma 3/20/2023 - zo 3/26/2023 Italië Livigno Primula 4 nachten / 5 skidagen    830  € MW

ma 3/20/2023 - zo 3/26/2023 Italië Livigno Teola 4 nachten / 5 skidagen  801  € MW

ma 3/20/2023 - zo 3/26/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 4 nachten / 5 skidagen  960  € MW

vr 3/24/2023 - wo 3/29/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  881  € WE

vr 3/24/2023 - wo 3/29/2023 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  800  € WE

vr 3/24/2023 - wo 3/29/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  733  € WE

vr 3/24/2023 - wo 3/29/2023 Italië La Villa Antines 3 nachten / 4 skidagen  1.009  € WE

vr 3/24/2023 - wo 3/29/2023 Italië La Villa Ladinia 3 nachten / 4 skidagen  848  € WE

vr 3/24/2023 - wo 3/29/2023 Oostenrijk Ischgl Höllroach 3 nachten / 4 skidagen  867  € WE

vr 3/24/2023 - wo 3/29/2023 Oostenrijk Ischgl Mallaun 3 nachten / 4 skidagen  972  € WE

vr 3/24/2023 - wo 3/29/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  847  € WE

ma 3/27/2023 - zo 4/2/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 4 nachten / 5 skidagen  964  € MW

ma 3/27/2023 - zo 4/2/2023 Italië Kronplatz Olympia 4 nachten / 5 skidagen  893  € MW

ma 3/27/2023 - zo 4/2/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 4 nachten / 5 skidagen  806  € MW

ma 3/27/2023 - zo 4/2/2023 Italië La Villa Antines 4 nachten / 5 skidagen  1.170  € MW

ma 3/27/2023 - zo 4/2/2023 Italië La Villa Ladinia 4 nachten / 5 skidagen  957  € MW

ma 3/27/2023 - zo 4/2/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 4 nachten / 5 skidagen  960  € MW

vr 3/31/2023 - wo 4/5/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 3 nachten / 4 skidagen  881  € WE

vr 3/31/2023 - wo 4/5/2023 Italië Kronplatz Olympia 3 nachten / 4 skidagen  812  € WE

vr 3/31/2023 - wo 4/5/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 3 nachten / 4 skidagen  733  € WE

vr 3/31/2023 - wo 4/5/2023 Italië La Villa Antines 3 nachten / 4 skidagen  1.009  € WE

vr 3/31/2023 - wo 4/5/2023 Italië La Villa Ladinia 3 nachten / 4 skidagen  824  € WE

vr 3/31/2023 - wo 4/5/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  847  € WE

ma 4/3/2023 - zo 4/9/2023 Italië Kronplatz Christoph-Hotellino 4 nachten / 5 skidagen  964  € MW

ma 4/3/2023 - zo 4/9/2023 Italië Kronplatz Olympia 4 nachten / 5 skidagen  909  € MW

ma 4/3/2023 - zo 4/9/2023 Italië Kronplatz Riverhotel Post 4 nachten / 5 skidagen  806  € MW

ma 4/3/2023 - zo 4/9/2023 Italië La Villa Antines 4 nachten / 5 skidagen  1.170  € MW

ma 4/3/2023 - zo 4/9/2023 Italië La Villa Ladinia 4 nachten / 5 skidagen  924  € MW

ma 4/3/2023 - zo 4/9/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 4 nachten / 5 skidagen  960  € MW

vr 4/7/2023 - wo 4/12/2023 Oostenrijk Ischgl Höllroach 3 nachten / 4 skidagen  836  € WE

vr 4/7/2023 - wo 4/12/2023 Oostenrijk Ischgl Mallaun 3 nachten / 4 skidagen  972  € WE

vr 4/7/2023 - wo 4/12/2023 Oostenrijk St-Anton Basur 3 nachten / 4 skidagen  847  € WE

De prijzen omvatten de busreis in sleepingclass, het hotel in halfpension en de skipas. Prijs per volwassen persoon op basis van een tweepersoonskamer. 
Supplementen zoals dreamclass, verzekering, éénpersoonskamer en upgrades van skipassen zijn hierbij niet verrekend. Er kunnen nog kortingen zijn voor de ski-
passen van kinderen en +65. Dit is afhankelijk van het skigebied waarvoor gekozen wordt. Hoewel deze prijzen in basis correct zijn, zijn wij niet verantwoordelijk 
voor zetfouten. Voor de perfecte afrekening zie de boekingspagina’s. 
De algemene en bijzondere reisvoorwaarden zijn terug te vinden op www.landscapeski.be. 



Als nachtreizen geen opoffering moet zijn maar zalige luxe! 
 
 
Onze vervoersmaatschappij Coach2Travel, waar wij sinds ons ontstaan reeds mee 
samenwerken, staat garant voor kwaliteitsvol en veilig vervoer. De autocars van dit 
familiebedrijf, ontstaan in 1987, zijn gemiddeld 2,5 jaar oud. 
 

 
 
Sleeping class 
Een deel van onze budgetreizen, waar het hotel iets verder van de piste gelegen is, 
worden uitgevoerd in Sleeping Class. Met deze bussen worden ook de transfers van en 
naar de piste verzorgd. 
Op de heen- en terugreis worden de zetels tijdens de tussenstop rond 23u, in een mum 
van tijd omgebouwd tot een volledig horizontaal bed. De zittingen op de onderrij worden 
op elkaar aangesloten en de rugleuningen worden opengeklapt op de bovenrij zodat er 2 
slaapetages bekomen worden. Dit is een zeer goed alternatief als men niet zittend wil 
reizen en uitgerust ter bestemming wil komen. Wij voorzien een reisdekentje. 
Nota: Ten tijde van Corona kunnen wij mogelijks geen reisdekentje aanbieden maar 
zullen de klanten gevraagd worden om een slaapzak mee te brengen. 
 

     
 
Dreaming class Superior 
Deze autocars voorzien voor elke klant een zitplaats EN een slaapplaats in één van de 
couchettes. U slaapt 100% vlak op een 15 cm dikke matras, geen mousse of dik 
campingmatje. Ook voorzien wij een zalig donsdeken in plaats van een reisdekentje. 
Iedere couchette is afgesloten door een tussenschot en een gordijntje om de nodige 
privacy te garanderen. 
In Dreaming Class kom je gegarandeerd uitgeslapen en ontspannen op je bestemming 
aan. 
Wij voorzien op onze Dreaming Class bussen ook steeds een aantal budgetvriendelijke 
Sleeping Class plaatsen. 
Nota: Ten tijde van Corona kunnen wij mogelijks geen donsdeken aanbieden maar zullen 
de klanten gevraagd worden om een slaapzak mee te brengen. 
 

     
 



Landscapeski bv
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