
 
 

 

Familiereis Italië, Passo Tonale  – 16 - 23 februari 2019  

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

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

             

Skigebied 
Op een hoogte van 1883 meter ligt het kleine dorp Passo Tonale. Vrijwel alle accommodaties liggen 
aan de piste en na een mooie dag op de zonovergoten pistes van Adamello Ski kun je nog even 
genieten van de gezelligheid in één van de populaire bars die Passo Tonale rijk is. Skigebied Adamello 
Ski biedt met 100 km aan pistes een zeer gevarieerd pisteaanbod. Voor de beginnende skiër is dit 
gebied ideaal, de pistes in Passo Tonale liggen vrijwel allemaal rondom het dorp. Voor de gevorderde 
skiër zijn er genoeg uitdagende pistes te vinden, vooral in Ponte di Legno. Adamello Ski staat ook 
bekend om de Paradiso piste. Een heerlijk brede, 3 km lange zwarte piste, die begint op een hoogte 
van 2585 m en eindigt op 1851 m! Verder beschikt het gebied over de Presena Gletsjer en dat 
betekent sneeuwzekerheid. Met de nieuwe lift ben je er zo. Hier geniet je op de top van een prachtig 
uitzicht!  
 
Verblijf 
Sporthotel Vittoria**** heeft een ideale ligging en de faciliteiten om te relaxen. Wil je na het skiën 
nog even ontspannen, dan kan je gebruik maken van de Wellness La Sorgente. Er is een jacuzzi, sauna, 
Turks bad, Romeins bad, ijsemmer douche en zelfs een ijsgrot! Toegang tot de Wellness La Sorgente is 
vanaf 16 jaar. Het binnenzwembad is apart van de Wellness en daarom toegankelijk voor de hele 
familie. De kamers zijn onlangs gerenoveerd en meestal in de Trentino stijl ingericht en dat betekent 
een klassieke stijl. We verblijven in Sporthotel Vittoria op basis van halfpension. ’s Morgens is er een 
rijkelijk ontbijt met een grote variatie in hartig en zoet. ’s Avonds is er een saladebuffet en worden er 
lokale en nationale gerechten geserveerd. 

Standaard kamer      Comfort kamer  



 
 

 

 

Skibegeleiding en animatieprogramma  
Tijdens de reis bieden wij 5 ochtenden skibegeleiding van onze leraren. De groepen worden ingedeeld 
op leeftijd en niveau. Let op: een minimale ski-ervaring in de sneeuw en op de indoorbaan is een 
vereiste! ’s Middags bestaat de mogelijkheid om vrij te skiën of te genieten van een van de andere 
activiteiten die Passo Tonale 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    € 1.215,- 

 
Kind  16-18 jaar   € 1.075 ,- 

     8-15 jaar   €     720,- 
     2-7 jaar   €     453,- 
     0-2 jaar   Gratis  

Inclusief:  
Verblijf in 2, 3 of 4 persoonskamer type Standaard of Comfort op basis van halfpension 
6-daagse skipas Adamello Ski 
5 dagen skibegeleiding 
Animatie voor kinderen  
 
Exclusief:  
Vervoer 
Lunch en dranken  
Reis- en annuleringsverzekering  
Huur skimateriaal  
 
Deze reis organiseren wij in samenwerking met Snowtime Travel  www.snowtime.nl  
 
* Belangrijke voorwaarden:  
- De reis vindt doorgang bij min. 35 deelnemers 
- Kindprijs alleen geldig bij min. 2 volwassenen op een 3 of 4 persoonskamer   
- Kamers type Standaard en Comfort zijn geschikt voor resp. 3 & 4 pers. en hebben geen aparte slaapkamer  
- Accommodatie op basis van beschikbaarheid 
- Skibegeleiding door Skicentrum Sassenheim vanaf 5 jaar waarbij een minimale ski-ervaring in de sneeuw en 
indoorrolbaan een vereiste is!  
- Op deze reis zijn onze reis- en annuleringsvoorwaarden van toepassing 

            

  

http://www.snowtime.nl/

