
bijzonder gezellig dorp 

omringend berglandschap / Titlis 3239m 

slechts 690 km vanuit Brussel 

top 10 van Zwitserse skigebieden 

nationaal keurmerk “gezinnen welkom” 

Spannort Inn 4,5/5 tripadvisor 8,8/10 booking.com 

centrale ligging, 600m van kabelbaan 

beste prijs/kwaliteitsverhouding 

rustieke moderne kamers 

kleinschalig / volledig geprivatiseerd 

93 km prachtige pistes + veel buitenpistes 

80 % tussen 1800m en 3020m 

12km lang afdalen 2000m hoogteverschil 

gratis busdienst / avondski / funpark 

absoluut sneeuwzeker 

rodelbaan / schaatsbaan 

grote kinderspeeltuin / sleepistes 

ijsgrotten / benedictijnenklooster 

spectaculairste hangbrug Titlis Cliff Walk 

gondellift die om eigen as draait 
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Verblijf: 

Spannort Inn heeft een centrale ligging in Engelberg  

met de beste prijs/kwaliteitsverhouding!  

 6 nachten / 7 dagen half pension 

 fraaie modern gestylede kamers 

 nabij winkels, restaurants en de  

 bekende Yucatan-bar en niet onbe- 

 langrijk: op loopafstand van de lift 

 elke 10 minuten bus  

 kwalitatief restaurant 

 badkamer inloopdouche / lavabo / toilet 

Inbegrepen: 
 Spannort Inn 6 nachten http://spannortinn.ch/ 

 half pension met ontbijt en driegangen diner 

 6 daagse skipas 

 slaapbus: vertrek zaterdagavond 2 maart 2019 - terug zondag 10 maart 2019 

 kinderopvang vanaf 3 jaar elke namiddag 

 hotel volledig privé met ruimte voor de kinderen 

 volledige hotelservice: welkomstproducten op uw kamer met douche en toilet,  

 schoonmaak en opgemaakte bedden, handdoeken inbegrepen  

 lunchpakket (op reservatie) 



Prijs: Beduidend goedkoper dan bij rechtstreekse boeking! 

Kind 0-2j: gratis 

Indien u voor de krokusski liever zelf rijdt, krijgt u een hotel onder de baan aange-
boden. Hotel Ibis Aéroport Basel – Mulhouse *** in Saint-Louis, direct op onze route 
vlakbij de autosnelweg en de grens met Zwitserland, maar toch ook direct in het 
centrum van dit Franse voorstadje van Basel. 

Zondagochtend rij je bij normaal verkeer op goed anderhalf uur naar Engelberg. 

Kortingen: 

Deelname zonder skipas: -264 € 

Mogelijke activiteiten (niet inbegrepen): 
 rodelbaan / schaatsbaan 

 kinderspeeltuinen 

 sleepistes / ijsgrotten 

 gondellift die om eigen as draait 

 Benedictijnenklooster: 

 grootste kerkorgel van Zwitserland, indrukwekkende  

 kloosterbibliotheek, dalmuseum, kaasmakerij en herenhuis 

 Het klooster werd in 1120 gesticht en wordt nu nog door benedictijnen geleid. 

 spectaculairste hangbrug Titlis Cliff Walk 
 Langlauflessen: een sportieve les.   

 volwassene jeugd 16-19j kind 13-15j kind 6-12j kind 3-5j 

krokus 1190 1070 990 895 625 



Skischool: 
 voor kinderen: van 4 tot 16 jaar en  

 voor volwassenen 

 op ieders niveau 

 tussen 3 en 6 personen per instructeur,  

 dus kleine groepjes! 

 magische tapijten en helpkoorden 

 Speelse paden met personages 

 Lessen: van 9u15 tot 11u45 en  

 van 13u15 tot 15u45 

 Lunch met opvang mogelijk 

 Ook privélessen, lauglauflessen en  

 freeride lessen mogelijk 

 De instructeurs van de kleintjes kennen basiswoorden in het Nederlands. 

 Prijs skischool (per persoon): 

Aanrader:  

verlies ter plaatse geen tijd en huur TOPmateriaal aan de beste prijs bij 

www.sportina.be 

 3 halve dagen 

vanaf maandag  

5 halve dagen 

vanaf maandag 

2 halve dagen in 

het weekend 

Lunch supervisie 

Volwassene  210 CHF 295 CHF 160 CHF - 

Kind (4-16jaar) 195 CHF 265 CHF 145 CHF 20 CHF 


