
WELKOM BIJ 
LANDAL RESORT MARIA ALM



Op de dag dat u aankomt en op de dag van vertrek 
kunt u de hele dag gebruikmaken van faciliteiten 
als het overdekte zwembad, het restaurant en 
de kinderclub. Zo kunt u uw vakantiegevoel heel 
gemakkelijk verlengen. 

Beste gast,

Wij kijken ernaar uit u binnenkort in vakantiepark Landal Resort Maria Alm te mogen 
ontvangen.

De vakantiepret kan niet vroeg genoeg beginnen. Daarom hebben we voor u dit 
vakantiemagazine samengesteld. U kunt dit magazine ook bij het plannen van de 
vakantie gebruiken, zodat u straks alles uit de mooiste dagen van het jaar kunt halen. 
Hebt u nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u 
altijd graag en wensen u veel plezier met de voorbereidingen. Alvast een prettige reis!

Met vriendelijke groeten,
het team van Landal Resort Maria Alm

Goed om te weten
Aankomst/Vertrek    
Meld u direct bij aankomst in het park bij de receptie. Daar ontvangt u de sleutel 
van uw accommodatie en verdere informatie voor uw vakantie. Komt u buiten de 
openingstijden van de receptie aan, neem dan vooraf contact met ons op. 
De receptie is telefonisch bereikbaar op +43 (0) 6584 24444. 
De accommodatie is op de dag van aankomst vanaf 16.00 uur geopend. 
Op de dag van vertrek moet u de accommodatie vóór 10.30 uur verlaten. 

Openingstijden receptie 
Zondag t/m vrijdag: 8:00 - 18:00 uur, Zaterdag: 8:00 - 20:00 uur

TIP



Adres van het vakantiepark 
Landal Resort Maria Alm
Dorfstraße 2a
A-5761 Maria Alm Oostenrijk
Tel. +43 (0)6584 24444

Met de auto  
Vanuit München
Volg de A8 richting Salzburg tot Deutsche Alpenstraße/B306 in Siegsdorf. Neem afrit 
112 richting Traunstein/Siegsdorf. Volg de B306, B305, B178, B311 en B164 tot
de Hochkönigstraße in Maria Alm. Volg hier de borden Landal Resort Maria Alm.

Autobahnvignet 
Als u met de auto Oostenrijk binnenrijdt, dient u er rekening mee te houden dat 
voor het rijden op snelwegen en autowegen een vignet verplicht is en dat u een 
veiligheidsvest in de auto moet hebben. Vignetten zijn verkrijgbaar bij de meeste 
automobielclubs, dicht bij de grens bij benzinestations en online als digitaal vignet.

Met de trein
Het dichtstbijzijnde station is Saalfelden. Vanaf hier neemt u bus 620 richting 
Maria Alm.

In de wintermaanden rijden er tussen enkele grote Duitse steden en Zell am See 
regelmatig voordelige rechtstreekse skitreinen. Skitrein Duitsland – Zell am See: 
www.bahnurlaub.de

Met het vliegtuig
De dichtstbijzijnde internationale luchthavens zijn Salzburg (80 km) en München 
(175 km). Alle grote luchtvaartmaatschappijen vliegen naar deze luchthavens. Vanuit 
Salzburg vertrekken er shuttlebussen naar de regio Maria Alm. Vanuit München en 
Salzburg uit is Landal Resort Maria Alm het beste te bereiken met de trein richting 
Zell am See.



Bespaar tijd en geld! Vanuit heel Europa vliegen tal van lowcostmaatschappijen op 
Salzburg. Meer informatie op www.salzburg-airport.com

Parkeren in het vakantiepark 
Het park beschikt over een ondergrondse parkeergarage met voldoende 
parkeergelegenheid. Bij aankomst krijgt u conform uw boeking een parkeerplaats 
toegewezen. Elke accommodatie heeft toegang tot de ondergrondse parkeergarage, 
inclusief lift.

Betaalmogelijkheden in het park 
Contant, bankpas (Maestro) met pincode, credit card (Visa en MasterCard).

Internet 
In alle accommodaties en de speciale parkfaciliteiten kunt u natuurlijk 
gratis gebruikmaken van wifi. 

Te huur in het park  
In het vakantiepark kunt u de volgende zaken huren: Babybenodigdheden (babybedje, 
kinderstoel, box), spelletjes, PlayStation, Xbox en Wii-console. Neem hierover contact 
op met het receptiepersoneel.

Stijlvol onderkomen
Op Landal Resort Maria Alm vindt u in alle accommodaties ingetogen luxe. Geniet 
van comfort in modern Alpen-design en kom helemaal bij. De luxe inrichting en gratis 
extra’s, zoals opgemaakte bedden, zorgen ervoor dat u zich direct thuis voelt. 

Huisdieren 
Er zijn accommodaties in het park waar huisdieren zijn toegestaan (geef dit echter wel 
aan bij het boeken). Toeslag per huisdier: € 5,50 per nacht. 



De gratis Hochkönig Card voor gasten 
Met de Hochkönig Card beleeft u talloze avonturen 
voor een lagere prijs. Een cadeau met een echte 
meerwaarde dus, want met deze kaart geniet u uw 
gehele verblijf van vele kortingen en gratis 
vakantieaanbiedingen in de regio Hochkönig. U 
ontvangt de Hochkönig Card bij aankomst op het 
park gratis bij de receptie. www.Hochkönig.at

Speciaal voor de kleine gasten
Op naar de Bollo Club! Hij knutselt en danst graag met 
de kinderen. Het Fun & Entertainment-team organiseert 
vele activiteiten zoals spelletjes en leuke acties. Verveling? 
Dat bestaat hier niet! Kinderdisco, knutselen, schilderen 
en nog veel meer: zo wordt de vakantie een bijzondere 
belevenis. Misschien maakt Bollo zelf wel een schilderij 
met jullie!

Gezelligheid
Na een actieve dag in de frisse winterlucht doet een 
heerlijk drankje of een verrukkelijk diner wonderen. In 
de traditioneel ingerichte lounge van het vakantiepark 
heerst een gezellige sfeer. Hier treft u een exclusieve 
kaart aan die uitnodigt om al die zaligheid eens uitgebreid 
te proeven. Of dineert u liever in uw eigen huisje voor de 
knus knetterende vlammen van de open haard? Dan vindt 
u in de Minishop alles wat u nodig heeft om een lekkere 
maaltijd te bereiden. Eet smakelijk!

Cottage atmosfeer in de bergen
Als u een stop maakt in een van de gezellige hutten,
wordt u ondergedompeld in een familiair sfeertje. In 
de met veel oog voor detail ingerichte hutten kunt u 
de Oostenrijkse klassiekers proeven die traditioneel in 
een Wirtshaus op de kaart staan. En als succesvolle 
afsluiting van de dag ontmoet u vrienden en familie in 
een van de vele hutten in de regio Maria Alm.

Schoonheid en massages
Dit is pas écht tot rust komen! Na een actieve 
dag in de frisse berglucht kunt u een heerlijk 
verwenmoment boeken. Onze ervaren massage- en 
schoonheidsspecialisten bieden een breed wellness-
en massageaanbod. 



Ga op ontdekkingsreis
Winter
Landal Resort Maria Alm is een gezinsvriendelijk 
vakantiepark dat allerlei activiteiten biedt voor het 
hele gezin. Hier kunt u niet alleen aan vele gevarieerde 
sporten als rodelen en schaatsen doen, maar ook 
paardensleetochten en sneeuwschoenwandelingen 
maken. In de loungebar kunt u heel wat gezellige uurtjes 
bij de open haard doorbrengen.

Adembenemende Königstour
Het hele skigebied Hochkönig in slechts één dag ontdekken? Het kan met de 
Königstour. Deze tour voert u langs zes bergtoppen en over 35 km aan pistes met een 
hoogteverschil van 7,500 meter. En vanaf elk punt hebt u een prachtig uitzicht op de 
Alpen. Op de Königstour komt u langs 3 photopoints. Voor een prachtfoto heeft u op 
deze plekken alleen uw skipas nodig. Doet u aan geochashing? Langs de route liggen 
15 schatten op u te wachten. En het allermooiste? De Königstour begint al direct bij de 
skilift bij Landal Resort Maria Alm!

De perfecte ‘Brettln’
Om optimaal van de goede pistes in Maria Alm te 
kunnen genieten, is de juiste uitrusting een must. Op 
het vakantiepark vindt u onze partner Intersport waar 
u terecht kunt voor gedegen advies over wintersporten, 
of u nu koopt of huurt. Als gast van Landal Maria Alm 
krijgt bovendien een extraatje: als u minstens 14 dagen 
voor vertrek boekt én betaalt, krijgt u 10% korting de 
huurprijzen van het materiaal. Bij twee dagen voor 
vertrek levert u dat 5% korting op. Vooraf boeken is 
dus echt heel voordelig!



Activiteiten en recreatie op het vakantiepark 

Op Landal Resort Maria Alm valt veel te beleven! Hier kunt u niet alleen veel gevarieerde 
activiteiten in de omgeving verwachten, maar er worden ook wandeltochten met 
gids aangeboden en in het vakantiepark zelf is een fitnessruimte aanwezig. En het 
recreatieprogramma voor onze kleine en grote gasten zet de puntjes op de i van een 
perfecte vakantie. 

Zwemmen
Neem een duik in het aangenaam warme water! Het luxe 
binnenzwembad nodigt uit tot vele ontspannen uurtjes. 
Trek een paar baantjes of spetter met de allerkleinsten 
in het aparte kinderbadje. In de ontspanningsruimte kunt 
u zich heerlijk terugtrekken met een boek. Het overdekte 
zwembad van Landal Resort Maria Alm biedt waterpret en 
ontspanning voor het hele gezin.

Skischool Maria Alm
Skischool Maria Alm staat garant voor maximaal 
leersucces. Of het nu gaat om kinderen, beginners, 
gevorderden of snowboarders – hier leert iedereen 
om in het prachtige skigebied veilig de berg af te sjezen. 
Kinderen hebben extra veel plezier in de Schneewutzel-
Kinderclub.
Tip: Bij de receptie kunt u skipassen krijgen.

Toppunt van plezier op de pistes
Vrijheid: het gevoel dat u krijgt als u skiet in het skigebied 
Hochkönig, dat met zijn 120 km aan pistes deel uitmaakt 
van de skiregio Ski amadé. Daarbovenop komt nog 
eens het prachtige uitzicht op het indrukwekkende 
Hochkönigmassief. Goede pistes, besneeuwde hellingen 
met diepe sneeuwlagen en een moderne kabelbaan: 
de ingrediënten die deze skiregio en daarmee gelijk 
uw vakantie, tot een unieke belevenis maken. 

Drukfouten voorbehouden




