Zima 2018/2019
Pokoje kategorie
Ceny v €

Vedlejší sezona
19.12.18-25.12.18
06.01.19-31.01.19
10.03.19-17.03.19

26.12.18-05.01.19
01.02.19-09.03.19

87,- (od 3 nocí pobytu)

112,- (od 3 nocí pobytu)

Cena/Osoba/Den zahrnuje
polopenzi
1) Dvoulůžkový pokoj
severní strana bez balkonu

2) Dvoulůžkový pokoj
jižní strana s balkonem

3) Rodinný apartmán
jižní strana s balkonem

Silvestr:

107,- (1-2 noci pobytu)

97,- (od 3 nocí pobytu)
117,- (1-2 noci pobytu)

107,- (od 3 nocí pobytu)
123,- (1-2 noci pobytu)

Hlavní sezóna

129,- (1-2 noci pobytu)

117,- (od 3 nocí pobytu)
134,- (1-2 noci pobytu)

122,- (od 3 nocí pobytu)
140,- (1-2 noci pobytu)

příplatek = 30,- za dospělého (sleva na dítě)

„Speciální nabídka na leden“: 7. ledna – včetně 31. ledna: v ceně je navíc zahrnuta: Polední polévka

slevy na děti (při 2 plnoplátcích):
děti od 0 - 2:
děti od 3 - 8:
děti od 9 - 14:

-80%
-50%
-20%

příplatek za psa (bez krmení): 8,-/den

k 1) + 2): Dvoulůžkové pokoje jsou částečně vybaveny rozkládacím kaučem pro třetí osobu ;
dva dvoulůžkové pokoje spojené předsíní (minimalni cena jako pro 3 plnoplátce!)
k 3): Rodinný apartmán: minimalni cena jako pro 3 plnoplátce!

Naše ceny zahrnují:
*
*
*
*
*

polopenze formou bufetu
* koláč od 16:00 do 17:00 hodin
Grander-vodu
* šťáva pro děti
Animation program
* Miniclub-Program od pondělí do pátku
župany & osušky
* Wi-fi připojení k internetu
wellness zónu: plavecký bazén, finská sauna, bylinná sauna & parní sauna

Miniclub-Program s hlídáním dětí
(od pondělí do pátku)
*** stolní tenis *** čtení pohádek *** sáňkování ***Berghotel- kvíz *** facepainting ***
vyrábění & malování *** procházka s lucerničkami *** zabíjení hřebíků ***Billard***u.v.m.

Co by jste ještě měli vědět...

* Dojedete k nám po panoramatické-Mautstraße (9km; vezměte s sebou sněhové řetězy) nebo kabinkovou lanovkou
* Check In: od 14:00 hodin / Check Out: do 10:30 hodin
* host bude seznámen s cenou objednaného pokoje,
Pojištění storna pro případ zrušení dovolené:
jakož i s rakouskými. smluvními podmínkami hotelu
cena/ dospělý / týden:
€ 20,* Nabízíme Vám storno pojištění:
cena/ dítě / týden:
€ 10,-

Důležité odkazy:
Ceny skipasů: Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG:
http://www.hiwu.at/hinterstoder/de/winter/tickets-preise
Půjčovna lyží: Intersport Pachleitner beim Höss Express Mittelstation:
http://www.intersportrent.at
Lyžařská škola: Wintersportschule Stodertal
http://www.skischule-hinterstoder.at

