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SUPER
PROMO 

Als trendsetter heeft Rantour een exclusief skiaanbod van vijf of zes dagen in vijf verschillende wintersportgebieden in de regio van de machtige 
Zugspitze in het Oostenrijkse Tirol. De Zugspitzarena bestaat uit zeven skistations en is een ideaal decor voor een zeer afwisselende skivakantie. Onze 
autocar brengt u naar de skigebieden van de Reuttener Hahnenkamm, Berwang, Lermoos, Ehrwald en de Zugspitze, de hoogste top van Duitsland in 
het grensgebied met Oostenrijk. Op deze bestemming komt werkelijk iedereen aan zijn trekken, van beginners tot de meest veeleisende wintersporter 
evenals snowboarders. Wandelaars kunnen dagelijks mee met de autocar om steeds nieuwe horizonten te ontdekken. Mis dit unieke aanbod aan een 
onklopbare prijs niet!

SKILIFTEN  
6 cabineliften 
17 stoeltjesliften 
23 sleepliften 
SNOWBOARDEN  
1 halfpipe, 2 funparks, 
1 boardercross
SNEEUWGARANTIE  
december - maart
AFDALINGEN 142KM  
80 km blauw , 55km rood 
7km zwart
LANGLAUF 
100 km loipes op een 
ideaal gelegen hoogvlakte
SKIVERHUUR  
ter plaatse te regelen 
SKILESSEN  
ter plaatse te regelen met 
de begeleider.
TARIEVEN SKIPAS  
www.zugspitzarena.com

 

REISTRAJECT REUTTE 
DAG 1  
vertrek om 20u. Comfortabele nachtrit aan boord van onze luxe autocar met de nodige haltes langs 
de Duitse snelwegen. 
DAG 2  
aankomst te Reutte omstreeks 7u. Dagelijks transfer (ca. 15 min.) met onze luxe autocar of met de plaatselijke skibus 
(dagen 2 en 6/7) naar één van de volgende skistations: Reuttener Hahnenkamm, Berwang, Lermoos, Ehrwald en 
de Zugspitze of naar de ideale langlaufloipe. Niet-skiërs kunnen ook gebruik maken van deze service.
DAG 6/7*  
vertrek om 20u te Reutte. Comfortabele nachtrit aan boord van onze luxe autocar met de nodige haltes 
langs de Duitse snelwegen.
DAG 7/8*  
aankomst te Affligem omstreeks 7u.

HOTEL GOLDENER HIRSCH***
LIGGING
aan de belangrijkste winkelstraat 
en in het centrum van Reutte
FACILITEITEN
familiehotel met receptie, lift, bar en restaurant
KAMERS
standaardkamer met badkamer met bad of 
douche en haardroger, tv, telefoon
Kamers beschikbaar vanaf 11u de dag van 
aankomst. Kamers vrijgeven voor 9u de dag van 
vertrek.

kinderen t/m 4j: tweepersoonskamer + kinderbed
kinderen 5j t/m 14j: tweepersoonskamer + slaapsofa
3e & 4e pers. in dubbelkamer: volwaardig bed

MAALTIJDEN
ontbijtbuffet en driegangen avondmalen met menu-
keuze en groentebuffet. Eénmaal Bauernbuffet met 
schnaps en Italiaans buffet 
TAFELDRANKEN
niet inbegrepen
VERBLIJFSFORMULE
halfpension vanaf het ontbijt de dag van aankomst t/m 
het ontbijt de dag van vertrek

PRIJS PER PERSOON

13/02/19 7D/4N € 390

17/02/19 7D/4N € 390

21/02/19 7D/4N € 390

25/02/19 7D/4N € 390

01/03/19 8D/5N € 469

kinderen t/m 4j in kamer 2 volw. - € 32/nacht*

kinderen t/m 11j in kamer 2 volw. - € 11/nacht

kinderen t/m 14j in kamer 2 volw. - € 6/nacht
3e & 4e pers. in dubbel kamer geen korting

single                                          + € 17/nacht

verblijftaks**   + € 2/nacht

extra nacht halfpension  (niet bij afreis 01/03)                   + € 62

*ontbijt en avondmaal niet inbegrepen

**per 31/05/18 - ovv wijziging

welkomstdrankje, ontbijtbuffet bij aankomst, 
dagelijks groentebuffet, éénmaal "Bauernbuffet mit Schnaps", 
transfers naar een ander skigebied van de Skitournee 
Zugspitzarena en verblijfstaks inbegrepen

SKITOURNEE ZUGSPITZARENA     7/8* dagen 

WINTERREIS 7-8D


