
Vandamme Reizen
Torhoutsesteenweg 355, 8210 Veldegem

Tel.:050/28.80.40 - veldegem@vandammereizen.be

Groepsreis skivakantie Sölden
Shortski  -  Oostenrijk  -  afreisdatum: 16/01/2019

Sölden is de ideale bestemming voor een geslaagde wintersportvakantie. Hier, in het 
centrum van Sölden, ligt het 4*sterrenhotel Tyrolerhof. Het charmante hotel met een 
gezellige sfeer heeft een wellnesscentrum en een uitstekende keuken.
Na een actieve dag in de frisse winterlucht kom je helemaal tot rust in het mooie well-
nesscentrum met overdekt zwembad. Hier vind je ook diverse sauna’s, waaronder 
een biosauna en een finse sauna, infraroodcabine, aroma- en zoutstoombad en een 
ontspanningsruimte. Ook een heerlijk ontspannende massage behoort tot de moge-
lijkheden. Heb je nog genoeg energie dan kun je naar de fitness. Ook aan de inwen-
dige mens is gedacht. In het restaurant kun je terecht voor verzorgde buffetten. Voor 
een gezellige après-ski kun je afzakken naar de Grizzly-bar in het hotel zelf.

Vergezel ons op onze shortski-trip naar Hotel Tyrolerhof **** in het Oostenrijkse 
Sölden. Prachtformule voor een verlengd weekend waarbij je slechts 2 of 3 da-
gen verlof moet nemen en door het luxe-transport weer uitgerust thuis komt.

PRijS: 
•	 E 895 p.p. op basis van dubbele kamer
•	 E 960 p.p. op basis van single kamer (beperkt 

aanbod)

inbegrepen in deze reis
•	 vervoer	luxe	slaapbus
•	 drinkgeld	chauffeur
•	 apero	op	de	bus
•	 verblijftaksen
•	 hotel	in	half	pension
•	 skipas	3	dagen
•	 3	overnachtingen

niet inbegrepen in deze reis
•	 extra	ontbijt	op	donderdagmorgen	aan	E 20 pp
•	 extra	dag	skipas	aan	E 45 p.p.
•	 annulatieverzekering	aan	E 45 p.p.

data:
Vertrek op woensdag 16/01/2019
•	 Koksijde	Golf	om	19u
•	 Parking	Loppem	om	19u45 

Terugkomst op maandagmorgen 21/01/2019 omstreeks 7u

Hoe inschrijven?
•	 voorschot	van		E	500	overmaken	op	BE36	4762	0598	8181	met	

vermelding van ‘Skireis Sölden + dossiernummer 6111 18244’
•	 naam,	voornaam,	adres,	gsm-nr	en	geboortedatum	doormailen	 

naar	paul@vandammereizen.be

SkiGebied : Sölden 
Wintersportdorp	Sölden,	1350m	–	3340m,		is	de	belangrijkste	plaats	in	het	100%	
sneeuwzekere	Ötztal.	Sölden	&	Obergurgl	–	Hochgurgl,	is	in	de	winter	het	beste	wat	de	
Alpen	te	bieden	heeft	met	een	piste-aanbod	van	254	km	pistekilometers	en	62	liften.

PROGRamma : 
•	Woensdagavond 16 /01/2019
•	Vertrek	Koksijde	Golfclub	om	19u
•	Vertrek	Loppem	parking		om	19u45.
Rechtstreekse transfer in een luxe slaapbus, in de late avond wordt er een stop gemaakt 
om de zetels om te bouwen tot comfortabele bedden. U krijgt een deken en kopkussen.
•	donderdag  17/01/2019
Aankomst voorzien rond 8u. Terwijl de skipassen worden aangekocht kunnen jullie een 
ontbijt nemen. Klaarmaken voor de eerste skidag.  Kamers beschikbaar na 14u. Nagenie-
ten in het uitgebreide sauna complex of in de après ski bar.  Daarna gezellig tafelen in 
het restaurant.
•	Vrijdag 18/01/2019
Ontbijt, volle skidag, volop genieten...
•	zaterdag 19/01/2019
3de volle skidag...
•	zondag 20/01/2019
Ontbijt, extra skidag of relax. Na het skiën kan men nog douchen. We vertrekken rond 
18u huiswaarts, wordt er gestopt voor een avondmaal terwijl de bus terug wordt omge-
vormd om te slapen.... 
•	maandag 21/01/2019
Aankomst in de vroege morgen, omstreeks 7u.


