
Herfstski 
Sölden
11 – 15 november 2020

Het Tiroolse Sölden,

een gevarieerd 

gletsjerskigebied met 

37 km pistes dat in 

november 100% 

sneeuwzeker is

4 overnachtingen / 5 dagen

Half pension: ontbijt - meergangendiner

Zwembad en wellness

Inclusief 3 dagen skipas

Transfer naar de gletsjer

Parking

Begeleiding door Greet en Bruno                      
van Reizen De Lathauwer

Hotel Sunny Sölden ****



Het Tiroolse Sölden telt twee met mekaar verbonden gletsjers, de 

Rettenbach en de Tiefenbach, die samen een gevarieerd 100% skigebied 

van 37 km pistes (+ buiten piste) vormen, dat in november 100% 

sneeuwzeker is.

https://www.soelden.com/de/winter/skigebiet/gletscherskilauf-

soelden/gletscherskigebiet-soelden.html

Moderne liften brengen skiërs en snowboarders zonder of met minimale 

wachttijden op de verschillende blauwe, rode en zwarte pistes. Twee 

restaurants met zonneterras zorgen voor ons inwendig genot.

We skiën tussen 2675 en 3250 meter hoogte op de Rettenbachgletsjer, en 

tussen 2795 en 3249 meter hoogte op de Tiefenbachgletsjer. Beide 

skigebieden zijn met mekaar verbonden dmv een zetellift en een skitunnel.

Indien gewenst kan je er ook in november skiles volgen bij de plaatselijke 

Oostenrijkse skischool.

Voor de meesten onder jullie hoeft Sölden niet meer voorgesteld te 

worden. Voor Vlamingen is het één van de meest populaire skioorden, èn

ook in de zomer een veelgevraagde vakantiebestemming.

Sölden telt tientallen bars, winkels, tea rooms… De Freizeit Arena biedt ook 

niet-skiërs heel wat mogelijkheden om te ontspannen.

De afstands- en sanitaire maatregelen worden in Tirol strikt nageleefd, 

maar toch zal je er 100% van vakantie kunnen genieten. Op vandaag 

worden mondmaskers gedragen in besloten ruimtes als liften, en waar 

moet worden aangeschoven.

Sölden is vanuit Vlaanderen het snelst te bereiken via Luik – Verviers –

Sankt-Vith – Mannheim – Karlsruhe – Stuttgart – Ulm – Kempten – Reutte –

Fernpass – Imst – Öetztal – Sölden. Een vignet is niet nodig.

Wil je liever vliegen, dan kan dit op Innsbruck.

Het dorp Sölden

We verblijven in het rustig gelegen viersterren hotel Sunny Sölden, op 

wandelafstand van de Gigijochbahn en de bushaltestelle naar de gletsjer 

(waar desgewenst ook naartoe kan worden gereden met eigen wagens).

Ook het centrum van het levendige Sölden is vlakbij.

Ons hotel beschikt over alle troeven van een erg comfortabel Oostenrijks 

hotel, waar Reizen De Lathauwer bijzonder scherpe tarieven en een erg 

goede prijs/kwaliteit verhouding kan bieden.

Surf alvast door https://www.sunny-soelden.com/de/ .

De kamers hebben alle voorzieningen en gaan van eenpersoons- over 

tweepersoons- tot erg ruime familiekamers. Onze groep heeft een 

eenheidsprijs voor volwassenen en kan voor dit kortverblijf gespreid 

worden over verschillende kamertypes.

In hotel Sunny Sölden geniet je gratis van de fitnessruimte, de mooie 

welness, met verschillende sauna’s, èn van het panoramische 

binnenzwembad. Tegen betaling kan je je laten masseren en/of 

behandelen. 

Voor kinderen is er ook een mooie speelruimte.

Ruim en mooi restaurant en hotelbar. Zonneterras.

Hotel Sunny Sölden ****

Het skigebied

https://www.soelden.com/de/winter/skigebiet/gletscherskilauf-soelden/gletscherskigebiet-soelden.html
https://www.sunny-soelden.com/de/


508 € in tweepersoonskamer

Singeltoeslag en kinderkorting op aanvraag.

Ski- en snowboardmateriaal:

Topmateriaal aan de beste prijzen vind je bij 

www.sportina.be en vanaf de herfst ook in 

hun vernieuwde winkel.

• 4 nachten/5 dagen in Hotel Sunny Sölden**** basis half 

pension

• Uitgebreid ontbijt, meergangen diner

• Toegang tot de welness en het zwembad van het hotel

• parking

• Driedaagse skipas 

• Transfer naar de gletsjer

• Begeleiding door Greet en Bruno van Reizen De Lathauwer

Inbegrepen

We gaan op reis vanaf de feestdag van 

woensdag 11 november (Wapenstilstand). 

Die dag verwachten we je in Hotel Sunny 

Sölden voor het avondeten.

De skipas zit donderdag, vrijdag en zaterdag 

inbegrepen. Zondag checken we uit. Wie dan 

nog een dag wenst te skiën, kan dat 

natuurlijk nog.

Onze reisperiode

Prijs per volwassene

http://www.sportina.be/


Coronagarantie

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.

Boeken

Mocht deze reis niet kunnen doorgaan wegens een negatief reisadvies door de Belgische overheid, 

dan zullen we onze klanten zo spoedig mogelijk verwittigen en samen zoeken naar een oplossing.  

Hoogstwaarschijnlijk zal u het liefst toch vertrekken naar de gezonde berglucht en trachten wij u een 

alternatief voor te stellen.  Het reeds betaalde bedrag kan hiervoor onmiddellijk gebruikt worden.  

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

Daarnaast is het ook belangrijk om weten dat Reizen De Lathauwer verzekerd is tegen financieel 

onvermogen, ook van haar leveranciers. 

Je geld zit dus 100% veilig.  Je neemt geen enkel risico door je reis nu vast te leggen.  

mailto:greet@reizendl.be

