
PYRENEEËN

SUPERBAGNÈRESAll-inclusive skivakantie
Het «Grand Hôtel» kijkt uit over de pistes en biedt een uniek 360° panorama over de hele bergketen van de Pyreneeën. 
Vanuit de Village Club kunt u genieten van een ski in/ski out ervaring. En voor een ontspannende dag kunt u genieten van 
de wellnessruimte met sauna en hammam.

WINTERSEIZOEN

• De unieke architectuur van het Grand Hotel uit de jaren 1920 met
verfijnde decoratie

• De ligging aan de voet van de pistes voor een ski in, ski out

•  De ontspannings- en welzijnsruimte met sauna en hammam

• Het solarium terras, voor zonnige middagen

GENIETvan

VILLAGE CLUB OP HOOGTE (hoogte 1650m) 

6 7 11 4

13 skiliften 

1 snowpark

Domaine Luchon-Superbagnères  
Hoogte 1450 / 2260 m 
32 km de pistes / 4km langlaufpistes

SKIGEBIED



Logies
125 kamers met 2 tot 6 bedden, met douche, haardroger, toilet 
en televisie. Linnengoed en opgemaakte bedden bij aankomst met 
een wekelijkse schoonmaak.

Restauratie
Volpension in de vorm van een all-you-can-eat buffet met wijn 
inbegrepen bij de maaltijden. Kerstmis en oudejaarsavond 
inbegrepen. Themadiners en bergmaaltijden eenmaal per week. 
Mogelijkheid om «picknick» maaltijden mee te nemen tijdens 
de wandeling of voor non-stop skiën (behalve op de dag van 
vertrek). Buiten eten op het terras mogelijk (afhankelijk van de 
weersomstandigheden)

      Ontspanning en welzijn
Ontspannings- en wellnessruimte met sauna en hammam in 
de Village Club. Esthetische of comfortmassages* (handdoek 
inbegrepen). 6 dagen per week geopend, voor volwassenen en 
kinderen vanaf 16 jaar (onder begeleiding van een volwassene). 
Toegang tot het thermen- en recreatiecentrum Balnea (1/week, 
gereserveerd voor volwassenen en kinderen vanaf 9 maanden), 
vervoer op kosten van de klant (onder voorbehoud van 
beschikbaarheid).

Kinderclubs
Clubs -6 jaar : 
het hele seizoen geopend, 6 dagen per week, zondag gesloten

Babyz Club : 4 maanden tot -2 jaar

Miniz Club : 2 jaar tot -4 jaar

Happyz Club : 4 jaar tot -6 jaar

Clubs +6 jaar :

Club des Kidz : Van 6 tot -11 jaar
6 dagen per week geopend, zondag gesloten. Open de hele dag 
tijdens de Franse schoolvakanties. Buiten deze periodes, gesloten 
in de ochtend.

La Ruche: Van 11 tot 14 jaar en van 14 tot 18 jaar, 6 dagen per 
week geopend en op zondag gesloten. Open de hele dag tijdens 
de Franse schoolvakanties. Skitrips voor tieners inbegrepen.

Activiteiten
In de Village Club : fitnessruimte met toestellen, 
rustige oefeningen, stretching en ontspanning.

Musée du Grand Hôtel : Museum in de Village Club voor het 
hele gezin met een interactieve benadering van de geschiedenis 
van de tandradbaan Superbagnères.

Animaties
Animatie overdag en ‘s avonds: spelletjes, thema-/dansavonden, 
cabaret, shows...

Tot uw beschikking
Bar*, wifi (gratis lage snelheid) bij de receptie en de bar, 
zonneterras, skilockers, bibliotheek, kluis bij de receptie, was- en 
droogmachines*, strijkijzers en strijkplanken, haardroger, uitleen 
van gezelschapsspelen en tafeltennis. Babypakket op aanvraag: 
bad, bed en kinderwagen. Gratis parkeren in de open lucht bij 
de Village Club. Geen toegang voor bussen van meer dan 19 ton. 
Het is de verantwoordelijkheid van de klant zich op de hoogte te 
stellen van de toegangsvoorwaarden voor zijn voertuig.

* Betaald

Sport en activiteiten in de sneeuw
Village Club op de pistes met ski in/ski out.

Skipas : 
Arrangement Domaine de Superbagnères inbegrepen.

Sneeuwschoenwandelingen :
Op sneeuwschoenen, onder begeleiding van onze berggidsen 
(volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar), behalve op zondag.

Tienerski begeleiding :
Skitrips voor tieners van 11 tot 18 jaar, georganiseerd in het kader 
van de club (vereist niveau: 2 sterren). Activiteit gegarandeerd vanaf 
5 tieners, op de openingsdata van de club.

Uitleen van apparatuur :
Alpine ski’s, nordic ski’s, snowboards, schoenen en helmen voor 
kinderen (tot en met 17 jaar) in de partnerwinkels; sneeuwschoenen 
en sleeën in de Village Club. Te huur in de Village Club: Premium 
ski’s, Evolution ski’s en helmen voor volwassenen.

Skiwerkplaats en wintersportwinkel ter plaatse.
Skilessen* voor volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar.

SAISON HIVERUW SKIVAKANTIE 
all inclusive

WINTERSEIZOEN




