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Wintersportreis Kirchberg
10-daagse reis van vrijdag 13 januari t/m zondag 22 januari 2023
Het skigebied Kitzbühler Alpen heeft meer dan 170 kilometer pistes in verschillende
moeilijkheidscategorieën. zowel de beginnende als de doorgewinterde skiërs en
snowboarders zullen hier zeker aan hun trekken komen. Twee avonden per week bestaat
de mogelijkheid om tot middernacht op een verlichte piste te skiën. Een aparte belevenis!
Natuurlijk hebben wij bij de keuze van het wintersportgebied rekening gehouden met onze
langlaufers en wandelaars.
Na alle activiteiten nog even de gezelligheid opzoeken?
Geen probleem... Kirchberg heeft het allemaal!

Reisschema:
Vrijdag 13 januari : na de opstaproute eind van de middag / begin van de avond rijden we
rechtstreeks richting Kirchberg. Onderweg worden ( uiteraard ) de nodige stops gemaakt.
Koffie en thee, in de bus, wordt u aangeboden door AMZ! De aankomst in het hotel is op
zondagmorgen waar u ( optioneel ) start met een ontbijt.
Op één van de tussenliggende dagen zal, bij voldoende belangstelling, een busexcursie
worden georganiseerd.
Zaterdag 21 januari : na het ontbijt in het hotel ( en uitchecken ) heeft u nog een laatste
dag om te skiën, langlaufen, wandelen. Aan het begin van de avond is het afscheidsdiner
( optioneel ) in het hotel met aansluitend vertrek naar Nederland. De geplande thuiskomst
is in de loop van zondagmorgen.

Arrangementen
Wintersportreis Kirchberg - Hotel Zentral**** v.a. € 1145,00
Wintersportreis Kirchberg - Hotel Bechlwirt*** v.a. € 899,00
* Meer informatie over de arrangementen op de volgende pagina's
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0113 - 351 551
Wintersportreis Kirchberg - Hotel Zentral****

Locatie
Hotel Zentral****
Hotel Bechelwirt

PROGRAMMA
U verblijft in HOTEL ZENTRAL: een ****sterrenhotel dat op Zoover een beoordeling van
9,8 krijgt! Reden te meer voor AMZ om voor hotel Zentral te kiezen. De kamers zijn royaal
en voorzien van douche/bad en toilet, haardroger, balkon, zithoek, satelliet-tv, internet,
telefoon en kluisje. De verzorging bestaat uit een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds een
viergangendiner met keuze uit twee hoofdgerechten. Eén keer per week krijgt u een
vijfgangen galadiner bij kaarslicht aangeboden. Het hotel ligt op korte afstand van de
skiliften ( 10 minuten met de skibus ).
Verder zijn er twee liften, een poolbiljart, tafeltennis, een wellness-center met o.a. Finse
sauna, stoombad, fitnessruimte, massage, solarium, WiFi ( tegen betaling )
Indien er dermate drastische maatregelen van kracht zijn waardoor niet met de bus mag
worden gereisd of de reisbestemming gesloten is, kan de reservering, zonder kosten,
worden geannuleerd. Voor alle overige situaties gelden onze algemene voorwaarden.
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Royal Class touringcar ( extra beenruimte )
Deskundige chauffeurs
Op heen- en terugreis wordt koffie/thee aangeboden door AMZ!
7 overnachtingen in hotel Zentral o.b.v. halfpension
Gratis gebruik van welness in het hotel
Eén dag busexcursie ( bij voldoende belangstelling )
Reisbegeleiding ( touringcar en chauffeur blijven ter plaatse )
Toeristenbelasting
EXCLUSIEF
Reserveringskosten: € 25,00 per boeking
Reis- en annuleringsverzekering
Alle lunches
Skipas
Maaltijden tijdens heen- en terugreis. Optioneel te reserveren: ontbijt bij aankomst
en diner voor vertrek in het hotel
Drankjes, entrees en overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
Toeslag 1-pers.kamer € 154,00 p.p.
Ontbijt bij aankomst op zondagmorgen en diner bij vertrek op zondagavond
Klik hier voor meer informatie over hotel Zentral en het skigebied
Betaling: om uw reservering definitief te maken vragen wij u een aanbetaling over te
maken van € 250,00 per persoon.
VERTREKDATA
13-01-2023 - € 1145,00
OPTIES
Diner in het hotel voor vertrek op zondagavond (€ 29,00)
Ontbijt in het hotel bij aankomst zondagmorgen (€ 15,00)
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€ 1145,00

0113 - 351 551
Wintersportreis Kirchberg - Hotel Bechlwirt***
PROGRAMMA
U verblijft in HOTEL BECHLWIRT***: een traditioneel Oostenrijks hotel dat op Zoover een
8 krijgt!
Reden te meer voor AMZ om dit hotel aan te bieden.
Ligging: in het centrum van Kirchberg. Een skibushalte en een langlaufloipe liggen op 50
meter afstand en een skilift voor beginners ligt op slechts 100 meter afstand. Het
skigebied Kitzbühel-Kirchberg biedt u ongekende mogelijkheden. Het hotel beschikt over
een spa met een sauna, een stoombad en infraroodcabine. Er is een traditioneel Tirools
restaurant en après-skibar. WiFi is gratis. Skiopslag en droger voor skischoenen.
De kamers zijn ingericht in Tiroolse stijl en voorzien van een flatscreen-tv met
kabelzenders, en een zithoekje. Badkamer met bad of douche, föhn en gratis
toiletartikelen. Handdoeken voor de sauna zijn beschikbaar.
Indien er dermate drastische maatregelen van kracht zijn waardoor niet met de bus mag
worden gereisd of de reisbestemming gesloten is, kan de reservering, zonder kosten,
worden geannuleerd. Voor alle overige situaties gelden onze algemene voorwaarden.
INCLUSIEF
Vervoer met luxe Royal Class touringcar ( extra beenruimte )
Deskundige chauffeurs
Op heen- en terugreis wordt koffie/thee aangeboden door AMZ!
7 overnachtingen in hotel Bechlwirt o.b.v. halfpension
Eén dag busexcursie ( bij voldoende belangstelling )
Reisbegeleiding ( touringcar en chauffeur blijven ter plaatse )
Toeristenbelasting
EXCLUSIEF
Reserveringskosten: € 25,00 per boeking
Reis- en annuleringsverzekering
Alle lunches
Skipas
Maaltijden tijdens heen- en terugreis. Optioneel te reserveren: ontbijt bij aankomst
in het hotel
Drankjes, entrees en overige, niet genoemde, zaken
MEER INFORMATIE
Toeslag 1-pers.kamer € 115,00 p.p.
Diner op de dag van vertrek, extra reserveren, is in Hotel Bechlwirt niet mogelijk.
Restaurant is al compleet gereserveerd.
Betaling: om uw reservering definitief te maken vragen wij u een aanbetaling over te
maken van € 250,00 per persoon.
VERTREKDATA
13-01-2023 - € 899,00
OPTIES
Ontbijt in het hotel bij aankomst zondagmorgen (€ 14,00)
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