
 
 

 

Familiereis Oostenrijk, Haus im Ennstal – 23 februari – 2 maart 2019  

Een wintersportbelevenis voor de hele familie inclusief 7 overnachtingen o.b.v. halfpension, 6-daagse 

skipas voor Ski Amadé, 5 dagen skibegeleiding én animatieprogramma voor de kinderen.  

             

 
Skigebied 
Voor jong en oud is er volop skiplezier te beleven op de veelzijdige en uitstekend geprepareerde 
skipistes van skigebied Hauser Kaibling. Het skigebied is verbonden met de Planai, Hochwurzen en 
Reiteralm, de zgn. ‘Schladminger 4-berge-Skischaukel’. Het skigebied is onderdeel van Ski Amadé, het 
grootste skigebied van Oostenrijk. In Haus im Ennstal is een groot aanbod aan winterwandelingen, een 
aantal langlaufloipes en er kan een rit met de arreslee gemaakt worden door de mooie winterse 
natuur. Het wintersportmuseum laat een reis door de tijd zien naar het begin van de wintersport. 
 
Verblijf 
Dorf- und Familienhotel Kirchenwirt ligt in het centrum van het charmante dorp Haus im Ennstal en op 
korte afstand van de gondel. Een fijn hotel gerund door de familie Felsner waar iedereen zich snel 
thuis voelt. Het hotel beschikt over ruime en comfortabel ingerichte (familie)kamers, allen voorzien 
van een balkon, ruime badkamer, wifi, flatscreen TV en radio. In het gezellige restaurant worden 
traditionele gerechten uit de Steiermark geserveerd, die bereid worden met kwalitatief hoogwaardige 
producten van de lokale boeren. Indien nodig houdt men rekening met dieetwensen. Het hotel 
beschikt over een groot parkeerterrein, een uitgebreide wellness, een spelletjeskamer en tuin met 
terras. 

  

Familiekamer “Dachstein”    Familiekamer “Dorfblick” 
 



 
 

 
Skibegeleiding en animatieprogramma  
Tijdens de reis bieden wij 5 ochtenden skibegeleiding van onze leraren. De groepen worden ingedeeld 
op leeftijd en niveau. Een minimale ski-ervaring in de sneeuw en op de indoorbaan is een vereiste, zie 
onze voorwaarden. ’s Middags bestaat de mogelijkheid om vrij te skiën of te genieten van een van de 
andere activiteiten die Haus im Ennstal te bieden heeft zoals een mooie winterwandeling of te relaxen 
in de wellness van het hotel. Naast de skibegeleiding organiseren wij leuke activiteiten zoals spelletjes, 
bingo en/of een fakkeltocht.   
 
Prijs per persoon*   Volwassene    € 1255,- 

 
Kind  16-18 jaar   € 1190,- 

     6-15 jaar   €   755,- 
     4 & 5 jaar   €   650,-  
     0-3 jaar   Gratis    

    
Inclusief:  
Verblijf in 2, 3 of 4 persoonskamer op basis van halfpension 
6-daagse skipas Ski Amadé  
5 dagen skibegeleiding 
Animatie voor kinderen  
 
Exclusief:  
Vervoer 
Lunch en dranken  
Reis- en annuleringsverzekering  
Huur skimateriaal  
 
Deze reis organiseren wij in samenwerking met Sunna Travel  www.sunnatravel.nl  
 
*Belangrijke voorwaarden:   
- De reis vindt doorgang bij minimaal 35 deelnemers. 
- Kindprijs alleen geldig bij min. 2 volwassenen op een 3 of 4 persoonskamer.  
- Accommodatie op basis van beschikbaarheid.  
- Skibegeleiding door Skicentrum Sassenheim is voor deelnemers vanaf 5 jaar. 
- Een minimale ski-ervaring is vereist: d.w.z. in de sneeuw zelfstandig en gecontroleerd een blauwe piste kunnen 
skiën en 12 lessen op de indoorrolbaan. Indoorervaring kan ook voorafgaand aan de reis worden opgedaan.   
- Op deze reis zijn onze reis- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.  
 
 

              
 

http://www.sunnatravel.nl/

