
 

   
 

 

 

  

HOTEL ****  MONBOSO 
Ideale ligging – Kindvriendelijk – Aantrekkelijke prijs 
 

 
 

  
 

HET HOTEL 

Zoek je een hotel dat ideaal geschikt is voor families met een goede ligging t.o.v. onze centrale 
verzamelplaats? Hotel Monboso is gelegen in Staffal op 1850m en direct aan de pistes en liften van 
het Monterosa skigebied. Hotel Monboso is erg kindvriendelijk en je staat er als gezin centraal. Je 
krijgt onmiddellijk een warm Italiaans ontvangst.  
 
Het hotel heeft een ontvangsthal met receptie, lift, tv-ruimte, restaurant, disco, bioscoop, pianobar 
en een ski- en schoenenruimte evenals een terras. Het wellnessgedeelte met stoombad, sauna, is 
vrij te gebruiken. Massages en schoonheidssalon kan je gebruiken mits extra betaling. De 
fitnessruimte is gratis. Er is gratis WiFi in de gemeenschappelijke ruimtes.  
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LIGGING 

Hotel Monboso ligt aan de voet van de Monterosa in Staffal (1850m), het hoogst gelegen dorpje 
van deze vallei. Het hotel ligt op 200m van 2 liften die aansluiting geven op het skigebied Monterosa. 
Je kan met een gondel lift naar de kant van Alagna of met de grote gondel richting Champoluc. 
Vanaf deze kant van het skigebied kan je via de pistes tot aan het hotel terugskiën. 
 
De sneeuwgewenning en skilessen gaan door op wandelafstand van dit hotel. De kinderopvang 
gaat door in Hotel Chalet du Lys dat je voorbij wandelt op weg naar de piste.  

 

DE KAMERS 

In Monboso wordt 1 type kamer aangeboden. De comfort room is voorzien van alles dat nodig is 
voor een gezellig en comfortabel verblijf. De ruime kamers zijn maximaal voor 4 personen, slechts 
enkele 5 persoonskamers (op aanvraag) en uitgerust met een bad of douche/wc, sat-tv, telefoon, 
haardroger, kluis. Het overgrote deel van de kamers beschikt ook over een balkon met prachtig 
uitzicht. 

 

DE MAALTIJDEN 

In het restaurant kan je ontbijten, lunchen (niet incl.) en dineren. Het halfpension bestaat uit een 
zeer uitgebreid ontbijt- en een avondbuffet. Je kan er genieten van Italiaanse, regionale en 
internationale specialiteiten. 's Avonds kan je ook terecht in de pianobar van het hotel.  

 

PERIODE 

Dit hotel is beschikbaar tijdens de krokusvakantie. 
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HET SKIGEBIED 
 

Monterosa Ski 

Gressoney is een Italiaanse parel, gelegen in de Aosta vallei, die toegang geeft tot het Monterosa 
skigebied. Het gebied heeft 180 kilometer pistes en 29 liften. De pistes zijn toegankelijk voor het 
hele gezin, van beginnende skiër tot de ervaren freerider. Ook de rode pistes zijn toegankelijk voor 
kleine kinderen.  
  
Het gebied omvat drie dalen. Het gehele, zeer indrukwekkende, bergcomplex omvat 4 punten die 
hoger zijn dan de Matterhorn. We bevinden ons echt in de hoge Alpen. De hoogste kabelbaan gaat 
tot 3260m en afdalen kan je tot 1212m. De skipistes zelf liggen grotendeels tussen de bomen 
waardoor deze beschermd zijn voor de wind en een hoge kans op goede sneeuwcondities hebben. 
Met onze familiereizen gaan we naar dit gebied omdat het veel rustiger is dan Oostenrijk, Frankrijk 
of de Dolomieten, ook tijdens de schoolvakanties moet je hier niet aanschuiven aan de liften. Voor 
beginnelingen zijn de eerste pistes makkelijk te bereiken zonder sleepliften, maar ook de 
gevorderden zullen het zeer gevarieerde terrein kunnen appreciëren. Een mooie bijkomstigheid is 
dat dit gebied een droom is voor tourskiërs en freeriders. Het Monterosa gebied is een van de 
mooiste off-piste gebieden van de Alpen. Geliefd bij de ervaren freerides omwille van de grote open 
hellingen, zacht glooiende afdalingen maar ook steile couloirs, bossen en hoog alpine terrein. Voor 
ieder wat wils: bijzonder toegankelijk voor initiaties of een allereerste echte back-country ervaring, 
maar zeker ook uitdagend genoeg voor de ervaren freerider met als orgelpunt een onvergetelijke 
heli-drop. Eentje voor op de bucketlist.  
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HET AANBOD VAN 2021 
Ben je al gepre-registreerd voor het aanbod van 2021? 
Pre-registreer je op de website en krijg vanaf 31 juli al privé-toegang to het aanbod. 
 

 

 

 

 

EEN GROEPSAANVRAAG? 
Ben je op zoek naar een vakantie met een groep gezinnen, een vriendengroep of een 
organisatie? Je kan voor deze accommodatie al een groepsaanvraag doen nog voordat ons 
aanbod online staat. 
 

 

PRE-REGISTREER JE 

GROEPSAANVRAAG 
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