Skichalet Alpenstern | Kaprun | Oostenrijk
12 PERSONEN | 6 SLAAPKAMERS | ONTBIJT EN DINER IN SKICHALET
IN HET CENTRUM | SKIPISTES EN SKILIFTEN 450 METER | SKIBUSHALTE BIJ HET CHALET
SAUNA | APARTE EETKAMER | TWEE APARTE WOONKAMERS
Op een toplocatie in het centrum van Kaprun. Ideaal voor de wintersporter die
graag alles binnen handbereik wil. Alle faciliteiten zoals de skihuur, skischool en
het centrum met z’n gezellige après-ski bevinden zich op zeer korte afstand. De
skiliften en skipistes zijn op 450 meter en de gratis skibus stopt bij het chalet die
je ook naar de Kitzsteinhorn gletsjer brengt. De saunaruimte bevindt zich in het
souterrain van het chalet, voor degenen die na de winterse kou lekker willen
opwarmen. Alle zes ruim opgezette slaapkamers zijn voorzien van een eigen
badkamer met douche of bad, toilet en wastafel. De meeste kamers beschikken
over een op het zuiden gelegen zonnig balkon met een magnifiek uitzicht op de
spitse bergkammen van ondermeer de Großglockner en de imposante
Kitzsteinhorn gletsjer. Het ruim opgezette sfeervolle chalet heeft een woonkamer
met comfortabele zitbanken en een flatscreen tv. Daarnaast zijn er nog eens
twee woon- en eetkamers. Bovendien heeft het chalet een groot terras en veilige
wintertuin. Ideaal voor families met kinderen. Je ski’s en schoenen zet je weg in
de verwarmde skiberging en je auto parkeer je gratis bij het chalet. De chaletstaf
woont niet in het skichalet, dus je hebt volledige privacy.
Indeling
SOUTERRAIN
Sauna, douche
Ski- en skischoenberging (verwarmd)
PARTERRE
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, privé badkamer buiten de kamer, bad/douche, toilet,
wastafel
Woonkamer, flatscreen tv
Woon- en eetkamer
Woon- en eetkamer
Keuken
EERSTE VERDIEPING
Tweepersoonskamer met
Tweepersoonskamer met
Tweepersoonskamer met
Tweepersoonskamer met
Tweepersoonskamer met
Toilet
Toilet

tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel, balkon
tweepersoonsbed, douche, wastafel, balkon
tweepersoonsbed, douche, wastafel, balkon
tweepersoonsbed, douche, wastafel, balkon
twee enkele bedden, douche, wastafel

Kaprun
Kaprun is en blijft typisch Oostenrijks en mag een klassieker in het
Salzburgerland worden genoemd. Ondanks alle ontwikkelingen is het dorp
gewoon zichzelf gebleven en wij Nederlanders houden daarvan. De gastvrijheid,
de gemoedelijkheid en het altijd klaar willen staan voor de bezoeker hebben
gezorgd voor zeer trouwe stamgasten. Sneeuw en zon zijn de belangrijkste
ingrediënten die het sneeuwzekere Kaprun en het naburige romantische Zell Am
See tot de heerlijke wintersportmix maken. Een wintersportplaats waar naast het
alpineskiën ook het winters genieten centraal staat. Kaprun wordt meestal in één
adem genoemd met Zell Am See en ligt aan de voet van hoogste berg in
Oostenrijk, de Großglockner. Het gezellige en knusse dorp kenmerkt zich door
het imposante uitzicht op de altijd dik besneeuwde gletsjer Kitzsteinhorn. De
gletsjer die tot 3.203 meter reikt zorgt dat Kaprun het hele jaar door zeer
sneeuwzeker is. Kaprun heeft een heel gezellig en bruisend uitgaansleven.
Favoriet zijn de après-ski tenten Kitz & Bitter, waar tweemaal per week een liveband
speelt, en de Baumbar. Hier ‘geht es los’. Kaprun heeft goede restaurants
en gezellige cafés. Een ski-vrije dag? Ga dan eens heerlijk relaxen in de Tauern
Spa: de grootste spa met het grootste zwembad ter wereld. Je vindt hier o.a.:
privé sauna’s met overdekt zwembad met thermaal water, een skyline zwembad,
kruidenbaden, waterbedden, aroma stoombaden panoramische sauna, Finse
sauna, massages, diverse schoonheidsbehandelingen, geurige kruidenpakkingen
en een lounge met sfeervolle open haard. Daarnaast is er ook een gedeelte
speciaal voor kinderen met binnen- en buitenbaden, glijbanen en een waterpark.
Kaprun - Zell Am See
Het skigebied Zell Am See - Kaprun ligt aan de voet van Oostenrijks hoogste
berg, de Großglockner. Elke vorm van skiën is hier mogelijk, van beginners tot
experts. De bergen zijn imposant en vanaf de hoogste toppen heb je een
magnifiek uitzicht. Zowel gelegen aan de Schmittenhöhe en de idyllische
Zellersee wordt het skigebied omgeven door zo’n 30 bergen met een hoogte
boven de 3000 meter. De Gletscherjet brengt je in no time naar de altijd
sneeuwzekere en indrukwekkende Kitzsteinhorn-gletsjer in Kaprun. De pistes
gaan hier tot 3029 meter hoogte en zijn voornamelijk breed en blauw. Ideaal dus
voor beginners en lichtgevorderden. De familievriendelijke huisberg van Kaprun
is de Maiskogel. Het is hier wat rustiger en daarmee een prettige omgeving voor
gezinnen en de beginnende skiër. In Kaprun zijn er veel Nederlandse ski- en
snowboardscholen.

Skichalet Angelina | Sankt Anton | Oostenrijk
16 - 18 PERSONEN | 8 SLAAPKAMERS | ONTBIJT EN DINER IN SKICHALET
SKI-OUT 50 METER | NAAST DE PISTE | 3 MINUUTJES (250 METER) LOPEN VAN DE
GONDELBAAN
APARTE WOON-/EETKAMER | ELKE SLAAPKAMER NIEUWE BOXSPRING, KASTEN, FLATSCREEN TV
Bij de piste in Sankt Anton. Je skiet direct naar de gondelbaan die je rechtstreeks
naar het Arlberg gebied brengt vanaf 50 meter van het chalet. Ook skiënd naar
de sleepliften, oefenweide en het kinderpark. Het beste en meest sneeuwzekere
skigebied van Oostenrijk meteen aan je voeten. De afdaling naar de gondelbaan
is lichtglooiend en dus ook uitstekend te doen voor kinderen en beginners. Aan
het einde van de dag ski je terug tot vlakbij het chalet. Als je niet naar de liften
skiet, is de Nasserein cabinebaan op 250 meter gelegen. Dit kan je natuurlijk
lopen, maar je kan ook de gratis skibus pakken die pal voor het chalet stopt. Bij
de lift vind je ski-lockers, de skiverhuurwinkel en de skischool. Het bruisende
centrum van Sankt Anton bereik je na een heerlijke wandeling in de frisse
berglucht in ongeveer 5 minuten. Chalet Angelina is een comfortabel en ruim
Oostenrijks huis en maakt al jaren deel uit van ons aanbod. Het telt acht
slaapkamers die alle voorzien zijn van spiksplinternieuwe flatscreen tv’s,
kledingkasten, opbergkasten, boxsprings, dekbedden en kussens. Bijna alle
slaapkamers zijn zeer ruim van opzet en hebben een prachtig uitzicht op de
pistes. Er is een woonkamer met luie banken en flatscreen tv en een aparte
eetkamer, ook met flatscreen tv. Bij het chalet zijn er drie gratis
parkeerplaatsen, extra auto’s parkeren bij de buren voor € 7,- per dag.
Indeling
SOUTERRAIN
Ski- en skischoenberging (verwarmd)
PARTERRE
Woonkamer, flatscreen tv
Eetkamer, flatscreen tv
Terras
Keuken
Toilet
EERSTE VERDIEPING
Twee- tot driepersoonskamer met drie enkele bedden, flatscreen tv, balkon
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, flatscreen tv, balkon
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, flatscreen tv
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, flatscreen tv
Badkamer met bad/douche, toilet, wastafel
Badkamer met douche, toilet, wastafel
Toilet
TWEEDE VERDIEPING
Twee- tot driepersoonskamer met drie enkele bedden, flatscreen tv, balkon
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, flatscreen tv, balkon
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, flatscreen tv
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden, flatscreen tv
Badkamer met douche, toilet, wastafel
Badkamer met douche, toilet, wastafel
Badkamer met douche

Sankt Anton
Sankt Anton is een actieve, sportieve, mondaine en trendy wintersportplaats. Je
vindt hier prachtige winkels, gezellige kroegjes, mooie hotels, Gasthof,
Konditoreien en zonnige terrasjes. In het centrum is ook de voetgangerszone
waar je geen autoverkeer hebt en waar je een wintersportend publiek ziet uit alle
windstreken van de wereld. De wintersport metropool Sankt Anton Am Arlberg is
befaamd en dat komt niet alleen doordat het bij het consortium 'Best of the Alps'
hoort waar alleen de grote legendarische Alpendorpen bij zitten. Ook
vorstenhuizen weten decennialang wel hun koninklijke weg te vinden naar dit
vermaarde dorp waar de skisport in 1901 allemaal begon. Sankt Anton is sportief
en een tikkeltje mondain, maar heeft niet het jetsetvernislaagje dat Lech heeft.
De après-ski in Sankt Anton is net zo veelzijdig als het skigebied zelf.
Legendarisch is een bezoek aan de Mooserwirt. Hier kun je tot in de late uurtjes
doorgaan. Mocht je het hierna nog niet zat zijn, dan biedt Sankt Anton een
nachtleven dat vanaf 22.00 uur op gang komt. Wanneer je na een dag skiën
opzoek bent naar ontspanning, dan is de Arlberg Wellness de beste remedie om
bij te komen en te genieten.
Ski Arlberg
Sankt Anton is de bakermat van de skisport, want zo’n honderd jaar geleden
werden hier al revolutionaire skilessen gegeven. En het is een van de grootste
‘Schneeloch’-bestemmingen van de Alpen, waardoor er net even wat meer
sneeuw ligt dan in de buurgebieden. Dankzij deze gunstige geografische en hoge
ligging is Sankt Anton de hele winter bedekt met een dikke laag dons. En wat
maakt een dag op de piste perfect? Veel en goede sneeuw! Het mag duidelijk
zijn: al die on- en off-pistekilometers liggen van begin december tot eind april
onder een dikke laag sneeuw bedekt. Van beginner tot vergevorderde en offpiste
skiër, iedereen kan hier perfect uit de voeten. Er zijn ruim voldoende
blauwe en rode pistes, daarnaast maken de vele skiroutes en off-piste
mogelijkheden het plaatje compleet. Sankt Anton is wereldberoemd en dat is niet
voor niets. Het poedermekka Ski Arlberg heeft een reputatie als het gaat om
wintersporten op niveau.

Skichalet Aurora | Sankt Anton | Oostenrijk
10 - 12 PERSONEN | 5 SLAAPKAMERS | ONTBIJT EN DINER IN SKICHALET
SKI-IN/SKI-OUT | DIRECT NAAST DE PISTE | SKI DIRECT NAAR DE LIFTEN | BIJ APRÈS-SKI
APARTE EETKAMER | APARTE WOONKAMER | SKISCHOENDROGER/VERWARMER
Ski-in/ski-out pistechalet, direct op de blauwe piste. Je ski’s klik je aan bij het
chalet en je skiet meteen naar alle liften in het centrum van Sankt Anton. En aan
het einde van de dag ski je terug tot aan de deur van het chalet. De piste bij het
chalet is aan de kant van de hypermoderne en futuristische Galzigbahn en is
100% sneeuwzeker tot eind april en ook geschikt voor de minder geoefende
skiër. In Sankt Anton zal je geen chalet vinden met een betere pistelocatie. Én
ook nog eens op een halve minuut lopen van Oostenrijks beste en beroemdste
après-ski tent de MooserWirt. De Krazy Kanguruh ligt een klein stukje verder. Je
hebt hiervan geen (geluids)overlast bij het chalet. Het mooie en zeer goed
verzorgde chalet telt vijf ruim opgezette slaapkamers, een woonkamer met
comfortabele zitbanken, flatscreen tv en een afzonderlijke eetkamer met
flatscreen tv. Het chalet ligt net boven het centrum, heerlijk rustig in een
doodlopend privé straatje, dus nauwelijks verkeer. De gratis skibus en nachtbus
stopt vlakbij het chalet. Ben je een wandelaar, dan loop je in zo’n 8 tot 10
minuten naar het levendige centrum. Op de piste en direct bij het chalet is het
zonneterras van pisterestaurant Kaminstube gelegen waar je heerlijk kunt
lunchen. Ski’s en skischoenen zet je weg in de verwarmde skiberging met
skischoendroger/verwarmer. De auto parkeer je gratis voor de deur. De
chaletstaf woont niet in het skichalet, dus je hebt volledige privacy.
Indeling
PARTERRE
Twee- tot vierpersoonskamer met twee tweepersoonsbedden, douche, wastafel, hotelföhn, apart
toilet
Skiberging met skischoendroger/verwarmer
DERDE VERDIEPING
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed
Badkamer met douche, wastafel, hotelföhn
Badkamer met douche, wastafel, hotelföhn
Toilet
Toilet
Woonkamer, flatscreen tv
Eetkamer, flatscreen tv
Keuken

Sankt Anton
Sankt Anton is de bakermat van het wintersporttoerisme. Hier is de wintersport
uitgevonden. Sankt Anton is wereldberoemd en dat is niet voor niets. Het is als
wintersportplaats legendarisch en behoort tot het consortium 'The Best of the
Alps'. Fervente skiërs roemen Sankt Anton op de eerste plaats om het uiterst
sneeuwzekere skigebied en op de tweede plaats om het gezellige dorp. Naast de
prachtige wereld van bergtoppen biedt Sankt Anton alle faciliteiten van een
internationaal vakantiegebied. Hartelijke gastvrijheid en Tiroolse tradities
kenmerken het dorp. Er zijn maar weinig plaatsen op de wereld waar zo'n
perfecte combinatie te vinden is tussen een gezellig dorp en een uitdagend
skigebied. Sankt Anton heeft een bruisend centrum met veel terrassen, leuke
winkels, restaurants, pubs en veel après-ski bars. Er heerst een gemoedelijke,
ietwat mondaine en vooral sportieve sfeer. De après-ski is hier fantastisch. Door
het hele gebied heen kan je tijdens het skiën binnenwippen in de meest
gemoedelijke authentieke Oostenrijkse berghutten. Legendarisch is een bezoek
aan de Mooserwirt.
Ski Arlberg
Ski Arlberg domineert de lijst van de beste, meest sneeuwzekere en grootste
skigebieden van Oostenrijk. Onder andere bekend van de diverse worldcup
wedstrijden en wereldkampioenschappen. Dit wintersportoord van allure waar
sneeuw allesbehalve een schaars verschijnsel is, dankt dit vanwege zijn hoge
ligging aan de noordkant van de Alpenhoofdkam. Het staat vooraan in de rij bij
het uitdelen van sneeuw. Sneeuwzekerheid wordt hier dus met een hoofdletter
geschreven. Volgens de Oostenrijkers is het een echt ‘Schneeloch’ met als
prachtig resultaat: veel poedersneeuw. Het skigebied is dan ook open vanaf
begin december tot begin mei. Snelle, comfortabele liften brengen je naar de
gevarieerde skihellingen. Van beginner tot vergevorderde en off-piste skiër,
iedereen kan hier perfect uit de voeten. Daarnaast vind je ook tal van serieuze
zwarte afdalingen. Voor de off-piste liefhebber is Sankt Anton een
freeride mekka. De hellingen van Arlberg zijn regelrechte klassiekers en die
aantrekkingskracht vertaalt zich in een internationaal publiek. Met een en
dezelfde skipas kan je ook een bezoekje brengen aan het koninklijke Lech.

Dengg | Gerlos | Oostenrijk
10 PERSONEN | 5 SLAAPKAMERS | ONTBIJT EN DINER IN SKICHALET
NAAST BLAUWE OEFENPISTE | DIRECT BIJ LANGLAUFLOIPE | BIJ WINTER WANDELROUTES
APARTE EETKAMER/OUDHOUTEN STUBE | APARTE WOONKAMER | AUTHENTIEKE KACHELOFEN
Direct naast een blauwe piste met skilift en een langlaufloipe. De skipiste naast
het chalet is met name ideaal voor gezinnen met kinderen of als je net begint
met skiën of boarden. Op deze piste vind je ook een SunKid transportband, dus
ideaal voor de allerkleinsten. Ook kan je hier bij het chalet skiles krijgen. Het
heerlijk vrij gelegen chalet ligt op een zonnig plateau, dichtbij de gezellige drukte
van Gerlos, maar met rust en ruimte voor de deur. De achter in het dorp gelegen
Isskogelbahn hoef je tegenwoordig niet meer te nemen. Je kunt veel beter
opstappen bij de zeer recent gebouwde Dorfbahn cabinelift. Hier zijn skilockers
met skischoendroger/verwarmer, gratis voor onze gasten die bij onze partner
skishop huren. Scheelt een hoop gesleep en je kunt op je comfortabele schoenen
zo de après-ski in. De gratis skibus en nachtbus (€ 2,- p.p. en tot twee uur ‘s
nachts) stopt op 75 meter van het chalet en brengt je in een paar minuutjes
naar de Dorfbahn, het centrum en de après-ski. Bijna alle vijf ruim opgezette
slaapkamers zijn voorzien van een eigen badkamer met douche, toilet en
wastafel en hebben de bekende en typische Tiroler uitstraling. Er is een
sfeervolle woon- en eetkamer met een op hout gestookte authentieke
Oostenrijkse Kachelofen en muren die bekleed zijn met Zirbenholz. Aanvullend
nog een woonkamer met een grote flatscreen tv en een panoramabalkon. Ski’s
en skischoenen zet je weg in de verwarmde skiberging. En parkeren doe je gratis
bij het chalet.
Indeling
SOUTERRAIN
Ski- en skischoenberging (verwarmd)
PARTERRE
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, wastafel
Badkamer met bad/douche, douche, wastafel
Toilet
Woon- en eetkamer, Kachelofen
Keuken
EERSTE VERDIEPING
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel, balkon
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel
Woonkamer, flatscreen tv
TWEEDE VERDIEPING
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, wastafel, balkon
Tweepersoonskamer met twee enkele bedden (uit elkaar), wastafel
Toilet

Gerlos
Gerlos 'Perle des Zillertals', ligt op een zeer sneeuwzekere 1300 meter hoogte en
behoort tot één van de meest geliefde wintersportplaatsen van Nederlanders in
Oostenrijk. Het dorp is al tientallen jaren geliefd om zijn sneeuwzekerheid,
gezelligheid, goede skischolen met Nederlandse skileraren en magische après-ski sfeer.
Het prachtige, knusse bergdorp is bijna het gehele seizoen bedolven
onder een dik pak sneeuw en roept met z'n vele winkeltjes en gezellige terrasjes
een onvervalste wintersportsfeer op. Het is een dorp dat zich ontwikkeld heeft,
maar waarbij wel het Oostenrijkse karakter met een kerkje, een slingerend
beekje en de fraaie Tiroolse huizen bewaard is gebleven. Voor de après-ski moet
je zijn in de Cin-Cin, Little London en de Country Club. In de Cin-Cin draaien
veelal Nederlandse dj's en in de Little London treden vaak Nederlandse artiesten
op. Voor degenen die het echt laat willen maken is de Country Club de tent. Voor
de natuurliefhebber zijn er bij het skichalet schitterende winterwandelingen te
maken.
Zillertal Arena
Hoe een groot skigebied toch knus kan zijn. Gerlos ligt in het hart van de Zillertal
Arena met skiverbindingen naar Zell Am Ziller, Königsleiten en HochkrimmlGerlosplatte. Vanuit Gerlos stap je in de comfortabele cabinelift Dorfbahn en ben
je in het hart van het skigebied Gerlos-Zell Am Ziller-Königsleiten. Boven kom je
op een soort bergplateau met diverse faciliteiten. Zo is er een Kinderland met
twee lopende banden, het Hot-Zone Snowpark, het brede skiterrein en twee
bergrestaurants met gezellige zonrijke terrassen met af en toe een Oostenrijks
bandje. Mooi is een tochtje naar Zell Am Ziller, want je skiet af en toe langs
enorme rotsformaties. Königsleiten is hét gebied voor powderfreaks. De
oversteek naar het skigebied Hochkrimml-Gerlosplatte, een pure Nordhang, waar
de sneeuw altijd van goede kwaliteit is. Het skigebied staat bekend om z'n vele
gezellige hutjes waar je heerlijk kunt eten of in de zon kunt genieten van je
drankje. Inbegrepen bij de skipas zijn ook de gebieden van Mayrhofen, Fügen,
Finkenberg, Lanersbach en de gletsjer van Hintertux (3250 meter hoogte).

Skichalet Falkenstein | Sankt Anton | Oostenrijk
14 - 18 PERSONEN | 8 SLAAPKAMERS | ONTBIJT IN SKICHALET, DINER IN RESTAURANT
SKILIFTEN 250 METER | SKIPISTES 250 METER | HARTJE CENTRUM ST. ANTON | BIJ APRÈS-SKI
ELKE SLAAPKAMER FLATSCREEN | SKISCHOENDROGER/VERWARMER
Op een absolute toplocatie in hartje centrum van Sankt Anton. Skiliften en pistes
zijn om de hoek op slechts 250 meter van het chalet. De gratis skibus stopt voor
de deur. Het chalet ligt direct bij de autovrije voetgangerszone. Dus met één
stap uit het huis ben je gelijk bij alle gezellige barretjes, sfeervolle restaurants,
zonnige terrasjes, prachtige winkels en de bruisende après-ski tenten. Ook de
skiverhuurwinkel en skischool zijn gemakkelijk dichtbij. Alle acht ruime
slaapkamers zijn voorzien van een eigen badkamer met douche of bad, toilet,
wastafel en een flatscreen tv. Dit goed onderhouden en typisch Oostenrijkse
chalet biedt veel sfeer en warmte. De lichte woon- en eetkamer met
comfortabele zitbanken ademt een gezellige Tiroolse sfeer. In het chalet is een
skiberging en een skischoendroger/verwarmer, maar je kunt ook de skilockers
gebruiken bij de skiverhuurwinkel waarmee we samenwerken. Sauna, wellness
en indoor zwemmen op 80 meter van het chalet. Je parkeert je auto gratis bij
het chalet. Het driegangendiner wordt verzorgd in het op 150 meter van het
chalet gelegen uitstekende vier sterren Sporthotel St. Anton.
Indeling
PARTERRE
Woon- en eetkamer
Keuken
Toilet
Skischoendroger/verwarmer
Skiberging
EERSTE VERDIEPING
Twee- tot driepersoonskamer met tweepersoonsbed, eenpersoonsbed, douche, toilet, wastafel,
flatscreen tv
Twee- tot driepersoonskamer met tweepersoonsbed, eenpersoonsbed, douche, toilet, wastafel,
flatscreen tv
Eenpersoonskamer met eenpersoonsbed, douche, toilet, wastafel, flatscreen tv
Eenpersoonskamer met eenpersoonsbed, privé douche, toilet, wastafel, flatscreen tv
TWEEDE VERDIEPING
Twee- tot vierpersoonskamer met tweepersoonsbed, tweepersoonsbed, bad/douche, toilet,
wastafel, flatscreen tv
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel, flatscreen tv
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel, flatscreen tv
TWEEDE VERDIEPING
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, bad/douche, toilet, wastafel, flatscreen tv

Sankt Anton
Hoewel Sankt Anton tot de twaalf meest exclusieve vakantiebestemmingen ‘Best
of the Alps’ behoort, is het wintersportdorp met zijn eeuwenoud kerkje en
kabbelende riviertje familiair gebleven. Het trekt jaarlijks veel stamgasten.
Alleen al qua bouwstijl heeft dit wintersportdorp zonder uitzondering zijn
ouderwetse charme weten te behouden. Het familievriendelijke karakter laat zich
bovendien moeiteloos mengen met eindeloos veel après-skimogelijkheden voor
degenen die wel tot diep in de nacht de bloemetjes buiten willen zetten. In dit
grootste skigebied van Oostenrijk spat zelfs hier de gemütliche sfeer van de
daken. Dit Tiroler skidorp is met zijn onvoorstelbare diversiteit aan afdalingen en
andere sneeuwpret een bestemming die nooit en te nimmer zal gaan vervelen.
Ski Arlberg
Ski Arlberg staat in de maanden december tot en met april zo’n beetje synoniem
voor de ‘ultieme wintersport’. Sterkste punt blijft de sneeuw. Met elf meter per
jaar valt hier de meeste sneeuw van Europa. Het record staat op 24 meter in
1967. De hoge mate van sneeuw komt door de ‘Nordweststaulage’ en is puur
geografisch-meteorologisch geluk. De Tiefschnee stuift als poeder om je heen.
Wij vinden Ski Arlberg echt het beste skigebied van Oostenrijk. Je kunt skiën op
perfect geprepareerde pistes, snowboarden op brede witte afdalingen, bedekt
met poedersneeuw, of in uitdagende funparks. Jong, oud, beginner of gevorderd:
je bent in wintersportparadijs Ski Arlberg verzekerd van ultieme winter pret.
Skiën door Ski Arlberg is een belevenis op zich. Elk volgend skidorp heeft telkens
meer sneeuw. Warth is wit, Lech Am Arlberg is witter en aan het begin van de
Arlbergpass is Sankt Anton het witst. Het skigebied Ski Arlberg is een
samensmelting van de skigebieden van Wart-Schröcken, Lech Am Arlberg en
Sankt Anton. Door de veelvuldige sneeuwval wordt Ski Arlberg ook geroemd als
poederparadijs en is het een walhalla voor freeriders. Freeride is hier op dit
moment de trend. Daarom worden er lessen verzorgd om veilig door de
ongerepte sneeuw te skiën.

Skichalet Kitzbüheler Horn | Kirchberg | Oostenrijk
16 PERSONEN | 8 SLAAPKAMERS | ONTBIJT EN DINER IN SKICHALET
250 METER VAN DE PISTE | DIRECT IN CENTRUM | DIRECT BIJ APRÈS-SKI
SFEERVOLLE EETSTUBE MET BARRETJE | SKISCHOENDROGER/VERWARMER | KACHELOFEN
In het gezellige centrum van Kirchberg en gelijk bij alle après-ski gelegenheden,
terrasjes, restaurants, barretjes en winkels. Je skiet terug tot op 250 meter van
het chalet. De skiverhuurwinkel en skischool zijn ook gemakkelijk dichtbij. De
gratis skibus stopt vlakbij het chalet, rijdt zeer frequent en brengt je in een paar
minuutjes naar de liften. Alle acht ruime slaapkamers zijn voorzien zijn van een
eigen badkamer met douche, toilet, wastafel, balkon en tv. Het is een
traditioneel Tirools chalet. De karakteristieke Oostenrijkse inrichting van dit
voormalige pension-restaurant zorgt voor een gemütliche huiselijke sfeer. De
royale en sfeervolle Stube, die als woon- en eetkamer fungeert heeft een leuk
barretje, een prachtige oude Kachelofen, wat knusse nisjes waar je gezellig met
elkaar kunt zijn en een flatscreen tv. In het chalet is een verwarmde skiberging
met skischoendroger/verwarmer of je laat je skispullen lekker makkelijk staan in
het depot bij de lift. Je auto parkeer je gratis bij het chalet.
Indeling
SOUTERRAIN
Skiberging met skischoendroger/verwarmer
PARTERRE
Woon- en eetkamer, barretje, Kachelofen, flatscreen tv
Toilet
Toilet
Keuken
EERSTE VERDIEPING
Tweepersoonskamer met
Tweepersoonskamer met
Tweepersoonskamer met
Tweepersoonskamer met

tweepersoonsbed,
tweepersoonsbed,
tweepersoonsbed,
tweepersoonsbed,

douche,
douche,
douche,
douche,

toilet,
toilet,
toilet,
toilet,

wastafel,
wastafel,
wastafel,
wastafel,

tv,
tv,
tv,
tv,

balkon
balkon
balkon
balkon

TWEEDE VERDIEPING
Tweepersoonskamer met
Tweepersoonskamer met
Tweepersoonskamer met
Tweepersoonskamer met

tweepersoonsbed,
tweepersoonsbed,
tweepersoonsbed,
tweepersoonsbed,

douche,
douche,
douche,
douche,

toilet,
toilet,
toilet,
toilet,

wastafel,
wastafel,
wastafel,
wastafel,

tv,
tv,
tv,
tv,

balkon
balkon
balkon
balkon

Kirchberg
In Kirchberg is het altijd gezellig. Veel Nederlanders weten deze bestemming dan
ook ieder jaar weer te vinden. Kirchberg is gewoon lekker Oostenrijks zoals we
verwachten dat het is. En daar is helemaal niets mis mee, want ondanks alle
ontwikkelingen en moderniseringen is het dorp gewoon zichzelf gebleven en wij
Nederlanders houden daarvan. De gastvrijheid, de gemoedelijkheid en het altijd
klaar willen staan voor de bezoeker hebben gezorgd voor zeer trouwe
stamgasten. Kirchberg is en blijft typisch Oostenrijks en mag een klassieker in
Tirol worden genoemd. Een eeuwenoud kerkje met zijn spitse toren dat boven
het centrum uittorent, authentieke Tiroolse boerderijen, pittoreske pensions en
hotels waar je hartverwarmend wordt ontvangen en waar gastvrijheid in de
natuur van de mensen zit. Het ideale van Kirchberg is dat als je van het
uitgaansleven houdt je echt de beste après-ski tenten van Oostenrijk vindt waar
het partyfestijn doorgaat tot in de kleine uurtjes. Maar ben je hier niet naar op
zoek dan kan je bijvoorbeeld ook een Konditorei induiken en genieten van een
heerlijk stuk ‘Torte’ of ‘Kuche’.
Kitzbüheler Alpen
Het skigebied van Kirchberg is direct gelinkt met het iconische Kitzbühel en is
legendarisch met de wereldberoemde Hahnenkammrennen waar de beste skiërs
van de wereld jaarlijks van de bekende en één van de moeilijkste ‘Streif-piste’
afdenderen. Als je hier op vakantie bent en deze wereldkampioenschappen
worden gehouden, ga hier echt heen want dit is echt een belevenis. Het
skigebied is inmiddels voor de derde keer op rij uitgeroepen tot ‘s werelds beste
skigebied. Ook is het gelinkt met SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental waardoor het
grootste skigebied van Oostenrijk is ontstaan. Het ene bergpanorama na het
andere volgt elkaar op en vele charmante bergdorpjes in de regio zijn allemaal
met de modernste skiliften en brede pistes verbonden. Een heel leger aan
sneeuwkanonnen zorgt ervoor dat de skipistes altijd in topconditie verkeren. Een
hele geruststelling. Je vindt hier ook een mooie mengeling van kleine intieme
berghutjes en luxe selfservice restaurants. Dit omvangrijke skigebied vormt een
belangrijke reden voor duizenden Nederlanders om hier jaarlijks in de
wintermaanden neer te strijken.

Skichalet Reiterhaus | Wagrain | Oostenrijk
12 - 13 PERSONEN | 6 SLAAPKAMERS | ONTBIJT IN SKICHALET, DINER IN RESTAURANT
SKIPISTES EN SKILIFTEN 400 METER | SKIBUSHALTE VOOR DE DEUR | HARTJE DORPSCENTRUM
APARTE EETKAMER | APARTE WOONKAMER | SKISCHOENDROGER/VERWARMER | VOLAUTOMAAT
BONEN KOFFIEMACHINE
Midden in het dorpscentrum op 400 meter van de gondelbanen en pistes. Al
jaren sneeuwzeker tot en met de eerste week van april. De gratis skibus stopt
voor het chalet mocht je het net even te ver vinden om te lopen. Bij de lift kan je
ook gemakkelijk je skimateriaal stallen. De skiverhuurwinkel is tegenover het
chalet en de skischool is direct bij de gondelbanen. Het authentieke en sfeervolle
chalet ligt midden op het gezellige marktpleintje met z’n eeuwenoude
kastanjeboom. Het chalet telt zes slaapkamers die op een na alle voorzien zijn
van een eigen badkamer met douche, toilet en wastafel. Een aantal kamers met
balkon. Een woonkamer met een comfortabele zitbank en heerlijke fauteuils en
een flatscreen tv. Nog een ruime woon- en eetkamer met gezellige zithoekjes
waar ondermeer het ontbijt geserveerd wordt, met ook hier een flatscreen tv en
een volautomaat koffiemachine met verse bonen waarmee je een heerlijke
cappuccino of espresso kunt maken. En er is nog een leuk zitje in een
authentieke houten serre waar je uitzicht hebt op de mooie tuin achter het huis.
De verwarmde skiberging in het chalet is voorzien van een
skischoendroger/verwarmer en een douche, toilet, wastafel zodat je direct even
kunt opfrissen. En ideaal als je laat vertrekt op je laatste dag om nog even te
douchen. De privé parkeerruimte is gratis. Je dineert in het op 30 meter afstand
gelegen uitstekende vier sterren Hotel-Restaurant Wagrainerhof.
Indeling
PARTERRE
Skiberging met skischoendroger/verwarmer
Douche met wastafel, toilet
EERSTE VERDIEPING
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel
Woon- en eetkamer, flatscreen tv
Woonkamer, flatscreen tv
Serre
Volautomaat bonen koffiemachine
Toilet
Keuken
TWEEDE VERDIEPING
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, bad/douche, toilet, wastafel
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, bad/douche, toilet, wastafel
Twee- tot driepersoonskamer met tweepersoonsbed, eenpersoonsbed, wastafel
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed
Badkamer met douche, toilet, wastafel

Wagrain
Wagrain is een goedkoper alternatief dan het relatief dure naburige Flachau en
Wagrain ligt nog eens in het hart van de sneeuwzekere Ski Amadé en is door
deze centrale ligging de beste keuze. Een familievriendelijk gemoedelijk dorp,
sinds mensenheugenis bekend om z’n goede wintersportmogelijkheden en
prettige sfeer. Wagrain is een Oostenrijkse wintersportplaats zoals menige
Nederlandse toerist het graag ziet: kleurrijke huizen, karakteristieke Gasthöfe,
leuke lokale winkeltjes en een kerktoren die daarboven uitrijst. Wagrain is en
blijft typisch Oostenrijks en mag een klassieker in het Salzburgerland worden
genoemd. In het authentieke en gezellige centrum een pronkende kerk, hotels,
pensions en restaurants afgewisseld met sportzaken en kleine lokale winkeltjes.
Een dorpspleintje, de kroegjes, après-ski tenten. Wagrain is al jaren een begrip
onder Nederlandse wintersportgangers, mede door de goede bereikbaarheid. De
gastvrijheid, de gemoedelijkheid en het altijd klaar willen staan voor de bezoeker
hebben gezorgd voor zeer trouwe stamgasten. Hoewel Wagrain van oudsher
bekend staat om zijn houtsnijwerk, is het tegenwoordig vooral geliefd vanwege
het gezellige uitgaansleven. Wagrain heeft een goede après-ski in de vele
buitenbars, disco's en kroegjes, met veelal live muziek. Waar je echt naartoe
moet gaan is de Kuhstall en de Alm Monte, deze bevinden zich bij de lift in
Wagrain. Je skiet er dus zo naar toe. Houd je van wellness of ben je met
kinderen dan is er in Wagrain het zwem- en wellnessparadijs Wasserwelt Amadé.
De ski- en snowboardschool Wagrain beschikt over Nederlandstalige skileraren
en een kinderopvang.
Ski Amadé
Wagrain met zijn Salzburger Sportwelt ligt in het hart van het grootste skigebied
van Oostenrijk, de Ski Amadé, en behoort tot de absolute wereldtop. Niet voor
niets is Ski Amadé de nummer één van de vijf sterren skigebieden in de Alpen en
worden hier wereldkampioenschappen gehouden. De unieke oostenlijke
‘Schneeloch’ ligging zorgt voor een hoge mate van sneeuwzekerheid vanaf
december tot half april. Recentelijk is in Wagrain de gigantische en ultramoderne
G-Link Pendelbahn gerealiseerd die zorgt dat je geen skibus meer nodig hebt om
van het ene naar het andere skigebied te komen. Wagrain is veelzijdig, zowel
beginners, kinderen als gevorderden kunnen er terecht. Het skigebied staat
bekend om zijn moderne en innovatieve liften netwerk waardoor je snel,
comfortabel en veilig kan cruisen. Wachten voor de liften komt niet voor, zelfs
niet in het hoogseizoen. Het skigebied staat ook bekend om z'n vele charmante
Skihutten en bergrestaurants waar je een heerlijke tussenstop kunt maken.
Skichalets.nl kan Wagrain en het bijbehorende skigebied zeker aanbevelen voor
gezinnen met jonge kinderen. Er zijn tal van activiteiten te beleven voor de
jonge wintersporters. Zo zijn er 14 snowparks, een kids beginner snowpark, mini
Winterwelt met mini liften, iglo's, speelhutten, tubing baan, sneeuwbal gooien en
een kinderrestaurant. Het voordeel hiervan is dat er nog geen skipas is vereist
om toegang te krijgen, een puntenkaart volstaat. Een rodelafdaling is leuk voor
het hele gezin, kies uit één van de 6 rodelbanen tot wel 7 kilometer lang. De
kleintjes kunnen speelse en avontuurlijke stempelroutes volgen en vanaf 3 jaar
kunnen kinderen al onder begeleiding kennis maken op ski's. Elke dinsdag is er
een kinderdisco en elke donderdag kunnen de kinderen zelf hun vlees grillen bij
Wagraini's Winterwelt.

Skichalet Selva Panorama | Sankt Christina | Italië
17 - 20 PERSONEN | 9 SLAAPKAMERS | ONTBIJT EN DINER IN SKICHALET
VLAKBIJ SKILIFT | SKIBUSHALTE VOOR DE DEUR | IN HET AUTHENTIEKE CENTRUM
SAUNA | ZONNEBANK | HOMETRAINER | APARTE EETKAMER | APARTE WOONKAMER | BARRETJE
ELKE SLAAPKAMER FLATSCREEN TV | SKISCHOENDROGER/VERWARMER | SKI-LOCKERS
PRIVÉ PARKEERGARAGE ONDER HET CHALET
Meteen bij de skilift na een korte wandeling waar je de beroemde Sella Ronda
kunt starten. Pal voor de deur van het chalet stopt de gratis skibus, voor als je
het te ver vindt om te lopen. De sauna staat al voor je aan als je terugkomt van
de piste. Het royaal gebouwde en uitstekend verzorgde chalet ligt midden in het
grootste skigebied ter wereld in het authentieke centrum van Sankt Christina,
direct naast Wolken Stein, ook Selva genoemd. Alle negen slaapkamers zijn
voorzien van een eigen badkamer met douche of bad, toilet, wastafel, föhn,
balkon en een nieuwe flatscreen tv. We zitten natuurlijk in Zuid-Tirol, een
vroegere provincie van Oostenrijk, dus het huis ademt de Tiroler gezelligheid wat
ook terug te vinden is in de ruime eet- en zitruimte (voormalig
restaurantgedeelte) met authentieke Kachelofen. Ook is er een nieuwe lounge
met mooie banken, een gezellig zitje met een prachtige gepleisterde Kachelofen
en flatscreen tv. En om het allemaal nog gezelliger te maken is er een barretje
met een leuk zithoekje. Door de veilige wintertuin en het grote zonneterras op
het zuiden is het chalet ideaal voor groepen met kinderen. De privé sauna heeft
een ruime douchegelegenheid, toilet, een rustruimte voorzien van ligstoelen, een
wat oudere zonnebank en een hometrainer. Tevens een spiksplinternieuwe
verwarmde skiberging met ski-lockers waarin een skischoendroger/verwarmer
zit. Heel comfortabel is ook dat je je auto sneeuw- en vorstvrij in de afsluitbare
privé parkeergarage onder het chalet kan zetten.
Indeling
SOUTERRAIN
Ski-lockers met skischoendroger/verwarmer
Sauna met douche, toilet, zonnebank, hometrainer
Parkeergarage onder het chalet
PARTERRE
Receptie
Woon- en eetkamer, Kachelofen
Lounge, flatscreen tv, Kachelofen
Bar met zithoek
Keuken
EERSTE VERDIEPING
Eenpersoonskamer met eenpersoonsbed, douche, toilet, wastafel, hotelföhn, flatscreen tv, balkon
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, kinderbedbank, bad/douche, toilet,
wastafel, hotelföhn, flatscreen tv, balkon
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel, hotelföhn, flatscreen tv,
balkon
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel, hotelföhn, flatscreen tv,
balkon
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel, hotelföhn, flatscreen tv,
balkon
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, bad/douche, toilet, wastafel, hotelföhn, flatscreen tv,
balkon

TWEEDE VERDIEPING
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, kinderbedbank, douche, toilet, wastafel, hotelföhn,
flatscreen tv, balkon
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, kinderbedbank, bad/douche, toilet, wastafel,
hotelföhn, flatscreen tv, balkon
Tweepersoonskamer met tweepersoonsbed, douche, toilet, wastafel, hotelföhn, flatscreen tv,
balkon
Sankt Christina
In de Dolomieten, in de voormalige Oostenrijkse provincie Zuid-Tirol en in het
dal van Val Gardena ligt een juweel voor wintersportliefhebbers, Sankt Christina.
Bella Italia, maar wel met de Oostenrijkse Gemütlichkeit. Sankt Christina is met
Selva (in het Duits: Wolken Stein) de hoogstgelegen plaats in Val Gardena. Je
kunt deze bestemming echt boven aan je wintersport wenslijstje zetten. En als je
denkt dat het een stuk rijden is, dan heb je het mis. Na Innsbruck ga je de grens
over bij Brennero, bekend van de Brennerpas, en na uurtje rijden ben je in Val
Gardena. Een klein uurtje verder dan de gemiddelde Oostenrijkse
wintersportbestemming. Dus echt uitstekend te doen. Ook hoef je hier geen
zorgen te maken of je Italiaans wel op peil is, want er wordt gewoon Duits
gesproken. Bij de gondelbaan in Sankt Christina zijn twee gezellige après-ski
tenten waarvan eentje met een dj die zorgt voor een top sfeer en gezellige acts,
eigenlijk helemaal Oostenrijks.
Val Gardena - Dolomiti Superski
Vanaf het balkon van je slaapkamer valt je blik als eerste op de majestueuze
3181 meter hoge Langkofel, op z’n Italiaans de Sassolungo, die het toneel is
voor de World Cup-afdaling en op het imposante Sella rotsmasief. Met de gratis
skibus bij het chalet ben zo bij de skilift die je naar de Monte Pana brengt, een
plateau waar het voor families met kinderen ideaal is. Hier zijn alleen maar
makkelijke pistes en is er een geweldig restaurant met een panoramisch
zonneterras vanwaar je je kinderen in het skiklasje fijn bezig kunt zien. Zit je
hier niet op te wachten, dan kun je natuurlijk gewoon door waar je direct in
Selva (Wolken Stein) uitkomt en je de Sella Ronda kunt doen. Op de ski’s naar
Armentarola raden we je ook ten zeerste aan. Je hebt daar een skipiste die langs
de bevroren watervallen van Lagazuoi voert. Wil je hogerop, ski dan naar de
Marmolada gletsjer in het vlakbij gelegen Arabba. Ook is het naburige Ortisei
(Sankt Ulrich) met de directe toegang tot de Alpe di Siusi (Seiser Alm) voor de
beginner ideaal. Voor de gevorderde skiër is aan de andere kant van St.
Christina het skigebied van de Col Raiser en de Seceda. Een deelskigebied dat
prachtig in de zon is gelegen en met wat enigszins pittigere afdalingen. Je hebt
hier ook de ‘La Longia’.

