
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SKI  

NIEUWJAAR 

HINTERTUX 
26 december - 2 januari 

 
 
 
 

Betoverende verlichte bergdorpjes, 

een glinsterend sneeuwtapijt en 

vuurtongen in de open haard. Hou 

je skilatten al maar klaar en beleef 

samen met vrienden of familie een 

onvergetelijke kerst. 

7 NACHTEN IN BADHOTEL KIRCHLER **** 

HALFPENSION 

INCLUSIEF 6 DAGEN SKIPAS  

ZWEMBAD EN SPA 

100 % SNEEUWZEKER 



ZILLERTAL 
 
 

500 km skiplezier 

580 - 3250 m 

4 uitgebreide skigebieden 

100 % sneeuwzekerheid 

Gratis skibus 

Grootste skivallei ter wereld  

Zelden wachttijden 

 
 

Het Zillertal, in het hartje van Tirol, is met 

meer dan 500 kilometer eindeloze pistes, 

het grootste skidal ter wereld. Gezellige 

winkelstraten, levendige dorpjes, 

goddelijke spa’s, legendarische après-

ski’s, maar ook de beste skilessen voor 

kinderen, het Zillertal is voor groot en 

klein! Het veelzijdige skigebied beschikt 

over brede en eenvoudige afdalingen, 

maar ook over pittige uitdagende pistes en 

routes voor gevorderden. Oefen je skills in 

één van de 11 funlines, ervaar een gevoel 

van vrijheid en laat je adrenaline de vrije 

loop terwijl je één van de 65 freeride- runs 

afdaalt of waag je aan een sprong in één 

van de 8 snowparks. 

Ook niet-skiërs komen hier ruim aan hun 

trekken. 

Het Zillertal bestaat uit 4 verschillende skigebieden (meer dan 500 km pistes): 

Hochzillertal-Hochfügen- Spieljoch, Zillertal Arena, Mayrhofner Bergbahnen en Ski- & 

Gletscherwelt Zillertal 3000. Met slechts één skipas krijg je 6 dagen toegang tot deze 

vier skigebieden en stap je gratis de skibus op. Wij verblijven in Hintertux, direct aan 

de voet van de Ski & Gletscherwelt Zillertal (202 km pistes), op de piste dichtbij de 

liften en après-ski. 

 
 

Interactieve kaart: https://www.zillertal.at/en/tips/winter/skiareas.html 

http://www.zillertal.at/en/tips/winter/skiareas.html


Hochzillertal – Hochfügen – Spieljoch biedt voor 

elk wat wils. Je vindt er moderne liften, gezellige skihutten en hoog 

gelegen pistes. Zowel beginnende, gevorderde als familieskiërs 

komen hier aan hun trekken. Ook zijn er tal van off-piste 

mogelijkheden. Met de Wereldexpress, een achtpersoons lift, 

verplaats je je in een mum van tijd tussen de skigebieden 

Hochfügen en Hochzillertal. De nieuwe 10-persoons Spieljochbahn en 

de Panoramabahn vormen een beleving op zich. Je vindt er een 

rodelbaan, snowparks, oefenweides en de 5,5 km lange ‘toboggan 

run’. Vrijdagavond kan je de verlichte 'Stephan Eberharter 

Goldpiste’ in Kaltenback afdalen. Na een actieve dag kan je er 

nagenieten in één van de gezellige bars en restaurants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zillertal Arena is het grootste skigebied. Een 

highlight is de splinternieuwe 10 km lange dalafdaling 

in Zeil am Ziller. Drie populaire plekken zijn het 

familieparadijs Zeil am Ziller, het feestende Gerlos 

en het romantische Köningsleiten. Verder vindt men er 

verschillende snow parks, de langste rodelbaan van 

het Zillertal, de Arena Coaster en tal van skihutten. 



In het skigebied Mayrhofen Bergbahnen vind je de 

steilste skipiste van heel Oostenrijk: de Harakiri afdaling. De Penken en de Ahorn 

tellen zo’n 140 km aan skipistes. In het Penken Park, één van Europa’s 

beste snowparks, komen die-hard freeriders aan hun trekken en de Fun Ride Ahorn is 

ideaal voor kinderen en beginners. De Penkenbahn, één van de modernste gondelliften, 

bezorgt je waanzinnige uitzichten over het Zillertal en op ‘Ahorn Leisure Mountain’ 

geniet je van een ontspannende skinamiddag. De batterijen 

weer opladen kan in de White Lounge Igloo Village. Het bruisende Mayrhofen is de 

ideale plek voor een knallende après-ski. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het skigebied Mayrhofner Bergbahnen behoort deels tot het skigebied Ski- & 

Gletscherwelt Zillertal 3000. In het skigebied Zillertal 3000 ligt  de  Hintertuxer gletsjer. 

Dit is het enige Oostenrijkse gletsjergebied waar gedurende het hele jaar geskied kan 

worden. Door het ruime aanbod aan skipistes is het gebied populair bij zowel beginnende 

als gevorderde skiërs. Verder kan je de uitdaging aangaan op één van de buckelpistes of 

diepsneeuwhellingen. Het Zillertal 3000 beschikt ook over enkele snowparks. Het 

Betterpark Hintertux, één van de beste snowparks in Europa, is uniek vanwege zijn 3200 m 

hoge ligging. Dit skigebied heeft ook voor de jongsten veel in petto. Denk hierbij aan het 

Funslope Hintertuxer en de Kidsslope Rastkogel. Heb je even genoeg van het skiën? Ga 

dan op excursie naar de Hintertux gletsjer en wandel door een gletsjerspleet, verken 

een gletsjermeer en bewonder bevroren watervallen. 



 

Je verblijft in het charmante viersterrenhotel ‘Badhotel 

Kirchler’ in Hintertux op basis van halfpension. Dit hotel 

ligt in het skigebied Ski & Gletscherwelt Zillertal 3000. 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

VOORZIENINGEN 

 
Skigids 

Welkomavond in hotelbar 

Binnenzwembad met 

geneeskrachtig bronwater 

Wellnesscentrum 

 

Bar  

Zonneterras  

Huisdieren toegestaan 

Berging voor ski-uitrusting 

Verwarmde skikelder 

 
 

HALFPENSION 

 
Ontbijtbuffet 

Namiddagsnack 

Gangenmenu's met 

saladebuffet 

Thema-avonden 

Sfeervol panorama 

restaurant 

Pianobar 

 

 
 

LIGGING 

 
500 m van kabelbaan naar de 

Hintertuxer gletsjer 

75 km van Innsbruck Airport 

Parking 

Skiverhuur tegenover hotel  

Winkels 

 
 

RUIME KAMERS 

 
Balkon 

  

bad en haardroger Apart 

toilet 

Televisie, telefoon en kluis 

Badjassen 

Rookvrij 



 
 
 
 

Ski- en snowboardlessen: 

Wij bevelen ter plaatse de Oostenrijkse skischool aan. Er zijn 
verschillende Nederlandstalige skileraars in het gebied. Krijg jij of je 
kind een Duitstalige skileraar, dan nog steeds hebben ze tijdens hun 
opleiding al de belangrijkste woorden in het Nederlands geleerd. Onze 
kinderen Helena en Kamiel (5 en 7) hebben steeds skiles bij de 
Oostenrijkse, Zwitserse en Franse skischool gevolgd. Het grootste 
voordeel is dat er heel veel klassen zijn voor alle niveaus en dat de 
groepjes niet te groot zijn, èn dat de prijzen toch steeds erg 
interessant zijn in Hintertux. 

Surf hier door de verschillende mogelijkheden (voor- èn namiddag 
(aanrader), halve dag: https://www.skischule-tuxertal.at/  

Wij bespreken vooraf met de skischool om onze kinderen waar 
mogelijk te groeperen. 

 

Skimateriaal 
 
Voor top ski- en snowboardmateriaal, alsook je 
hele winteruitrusting, aan beduidend scherpere 
prijzen, bevelen wij warm www.sportina.be aan. 
 

https://www.skischule-tuxertal.at/
http://www.sportina.be/


 

Vergelijk onze tarieven ook zeker met die op https://www.badhotel-kirchler.at/hotel/ .  

Boeken via Reizen De Lathauwer is veel goedkoper dan direct bij het hotel! 

 
Profiteer zeker van onze vroeg boek kortingen die gelden tot 15 september!!!  

 
In de praktijk komt dit er ongeveer op neer dat, in vergelijking met directe boeking 

bij het hotel, je zesdaagse skipas gratis is bij Reizen De Lathauwer!!! 
 

 
 
 
Inbegrepen 
 Verblijf 7 n. Badhotel 

Uitgebreid ontbijtbuffet 
 Meergangen diner 
 Zwembad / sauna / welness 
 6-daagse skipas 
 Verwarmde skikelder 
 Gratis parking 
 

Prijzen 
 Kamer 31 m² 

(2 - 4 pers.) 
Kamer 57 m² 
(2 - 5 pers.) 

 
Prijs is per persoon 

Kinderen op de kamer van 2 betalende 
volwassenen 

 

Volwassene 1110 1195 

Kind tot 5 
jaar 

GRATIS GRATIS 

6-10 jaar 541 584 

11-15 jaar 708 767 

16-19 jaar 889 956 

 
Korting zonder skipas (volw.): - 277 euro 

 

 

https://www.badhotel-kirchler.at/hotel/


BOEKEN 
 

Mail naar greet@reizendl.be jullie namen, adres en 

contactgegevens door. 
Greet maakt dan de bestelbon op en is ook bereikbaar op 053/701729. 

Indien jullie een factuur wensen, meld dit dan aub ook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORONA GARANTIE 
 

Bij boeking van een skivakantie 2020-2021 zijn onze algemene 
reisvoorwaarden van toepassing.  Maar wat indien het coronavirus 
alsnog roet in jouw reisplannen zou strooien? 
  

MIJN VAKANTIE GAAT DOOR 
Ben ik verzekerd als ik het coronavirus oploop op vakantie? 
Indien je ziek wordt op reis, val je terug op jouw bijstand- of ziekteverzekering. 
Controleer jouw polis vooraf om te zien welke voorwaarden worden 
gehanteerd. Reizen De Lathauwer kan niet verantwoordelijk worden gesteld 
indien je ziek wordt op reis. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn vallen 
ten laste van de persoon zelf of de verzekeringsmaatschappij. 

  

Wat als ik mijn reis zelf wil annuleren? 
Bij klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting vragen we aan de 
klanten om thuis te blijven en hun reis uit te stellen. Bij annulatie door de klant 
gelden de normale annulatievoorwaarden zoals beschreven bij de bijzondere 
verkoopsvoorwaarden. Betaling van de eventuele annulatiekosten kan je 
terugvorderen van de verzekeringsmaatschappij. 

Reizen De Lathauwer kan voor jullie de annulatieverzekering boeken.  Alle info 
vindt u op het inschrijvingsformulier bij reservatie. 

  

ONS ENGAGEMENT BIJ EEN NEGATIEF REISADVIES 
Wanneer een reisbestemming plots een negatief reisadvies zou krijgen door de 
Belgische overheid of een andere officiële instantie zullen wij onze klanten zo 
snel mogelijk informeren en samen naar een oplossing zoeken. 

Aangezien je hoogstwaarschijnlijk wel wenst te vertrekken naar de gezonde 
berglucht zullen wij trachten om een alternatief voor te stellen.  Indien dit 
alternatief goedkoper of duurder zou zijn wordt jouw factuur conform aangepast.  
Als klant beslis je zelf om op dit aanbod in te gaan of niet. 

Wens je liever te annuleren?  In geval van een negatief reisadvies kan dit 
kosteloos.  

  

Wanneer krijg ik mijn geld terug? 
We doen ons uiterste best om de terugbetalingen binnen de 2 weken na 
annulatie te realiseren.  

  

 

mailto:greet@reizendl.be


 
 
 
 
 
 

SELECTAIR REIZEN DE LATHAUWER 

GENTSESTEENWEG 41, AALST 

SCHELDESTRAAT 7, GAVERE 

053/70 17 29 – 09/384 77 10 

 aalst@reizendl.be 

gavere@reizenl.be 

 https://reizendl.be/  

 

 

 
 

 


