Uw Reisadvies: Schüttdorf (Zell am see) Oostenrijk
offerte datum: 17 oktober 2017

Voor: 15 personen

Alle genoemde prijzen in deze offerte zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid op het
moment van boeken.

Hotel Latini

Charmant 4-sterrenhotel in het centrum van de wijk Schüttdorf.

Bij ons inclusief!
• Welkomstdrankje
• Dagelijks een kleine apres-ski snack van 15:00-17:00 uur
• 10% Korting op skihuur ter plaatse (lokale tarieven)
Ligging
In het centrum van de wijk Schüttdorf, op ca. 200 m van de Areitbahn, met directe aansluiting op de
Schmittenhöhebahn. De langlaufloipes liggen op ca. 200 m, het centrum van Zell am See ligt op ca. 2,5 km. Skischool
en -verhuur bij het hotel.
Afstand vanaf Utrecht: 970 km.
Faciliteiten
Receptie, lift, lounge, bar met open haard, diverse restaurants, waaronder een pizzeria. Gratis wifi in de openbare
ruimtes van het hotel en internetaansluiting op de kamers per kabel. Wellnesscenter met zwembad, ligstoelen, hangligstoelen, sauna, infraroodcabine, stoombad en ontspanningsruimte. Parkeerplaats en -garage. Tegen betaling: Gold
Spa met diverse massages, cosmetica, pedicure, manicure, spa-behandelingen, solarium enz.
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Kamers
Met telefoon, tv, radio, kluisje en internetaansluiting met een kabel die u gratis aan de receptie kunt lenen.
Badkamer met bad of douche, toilet en föhn.
Kamertype Alpenrose heeft een balkon, kamertype Enzian is ruimer en heeft een zit-/slaapbank voor de 3e persoon
maar geen balkon.
Bijzonderheden
Ontbijtbuffet en 's avonds een 4-gangenkeuzediner met saladebuffet of een themabuffet. Kerstdiner inclusief.
Verplichte toeslag Oudejaarsdiner wordt als extra in uw reissom meeberekend. Kinderbed aanwezig (gratis), te
vermelden bij reservering. Huisdieren toegestaan, te vermelden bij reservering, ca. € 11 per huisdier per nacht, ter
plaatse te voldoen.
Niet inbegrepen
Verplichte kosten, ter plaatse te voldoen: toeristenbelasting ca. € 1,55 per persoon per nacht (vanaf 15 jaar).
Transfer informatie
Indien u deze accommodatie boekt met het vliegtuig is de transfer van de luchthaven naar uw accommodatie en
retour niet inbegrepen. U kunt deze optioneel bijboeken.
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Zell am See - Kaprun
Zell am See - Kaprun bestaat uit drie skigebieden die met elkaar verbonden zijn door een gratis skibus. De
Schmittenhöhe bij Zell am See, de Maiskogel bij Kaprun en de Kitzsteinhorn; het Gletscherskigebied bij Kaprun.

Wintersport Zell am See- Schüttdorf
Zell am See vormt samen met Kaprun de bekende Europa Sportregion. De 2000 m hoge Schmittenhöhe is het
boegbeeld van Zell am See. Vanuit dit hoogste punt voeren ca. 75 km aan pisten in alle moeilijkheidsgraden de skiërs
naar de dalstations van Schüttdorf en Zell am See.
De sneeuwkannonnen zorgen voor talrijke sneeuwzekere pisten. Dit prachtige skigebied ondergaat voortdurend
uitbreiding en verbetering.
De Areitbahn is het dalstation voor de gasten uit Schüttdorf. Deze gondelbaan brengt u in 3 etappes tot aan de
Schmittenhöhe. Met de City Express vanuit Zell am See heeft u vanuit het middenstation Hirschkogel ook weer een
perfecte verbinding met de Areitbahn nr.3 en Breitecklift.
Schüttdorf ligt op ca. 3 km van het centrum van Zell am See en is het startpunt van een uitgebreid loipennet dat
aansluit op de grote Pinzga- enSaalachtalloipe, samen ca. 200 km lang.
Zowel in Schüttdorf als in het centrum van Zell am See zijn uitstekende uitgaansmogelijkheden.
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Prijsberekening
Reisperiode:
1 t/m 4 februari 2018 (3 nachten/4 dagen)
Kamers:
2 x 3 persoonskamer
4 x 2 persoonskamer
1 x 1 persoonskamer
Verzorging:
Halfpension (ontbijt & diner)
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Inclusief
• Calamiteitenfonds en reserveringskosten
Exclusief
• Parkeerkosten
• Toeristenbelasting

Totale reissom
Reissom p.p.

€ 5325,00
€ 355,00

Skipas is optioneel bij te boeken: 3-daagse skipas voor het gehele gebied kost € 147 p.p.
Deze reis staat voor jullie in optie t/m 22 oktober, tot die tijd kunnen kosteloos wijzigingen worden doorgevoerd. Na
22 oktober wordt de reis automatisch definitief en kunnen er kosten aan wijzigingen / annuleringen verbonden zijn.
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