
Prijzen en arrangementen 
ZOMER 2018

Beleef het echte Tirol

H O T E L  •  S U I T E N



Familiesuite 
65m2 (2 tot 6 personen):  Suite met grote woon-en slaapgelegenheid 
en aparte kinderkamer (voor 2 kinderen) , bad/douche/WC, walk-in closet, 
gezellige zithoek, kabel-TV, internetaansluiting (met netwerkkabel), radio, 
telefoon, koelkast, safe en balkon  

KA M E R S  &  S U I T E S
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Tweepersoonskamer “Enzian”
20 m2 (1 of 2 personen): Gezellige tweepersoonskamer als dakwoning met 
douche/WC, kabel-TV, radio, telefoon, koelkast en safe maar zonder balkon

Tweepersoonskamer “Deluxe”
32m2 (2 tot 4 personen): Ruime tweepersoonskamer met bad/WC, 
kabel-TV, radio, safe, telefoon, zithoek, koelkast, safe en balkon

Juniorsuite
40m2 (2 tot 4 personen): Suite met grote woon- en slaapgelegenheid,
bad/douche/WC, walk-in closet, gezellige zithoek, traditionele tegelhaard, kabel-TV, 
internetaansluiting (met netwerkkabel), koelkast, radio, telefoon, safe en balkon

Vitalsuite
65m2 (2 tot 5 personen):  Suite met grote woon- en slaapgelegenheid en aparte 
kamer (voor 1 persoon), bad/douche/WC, walk-in closet, gezellige 
zithoek, infraroodsauna, kabel-TV, internetaansluiting 
(met netwerkkabel), radio, telefoon, koelkast, safe en balkon



Prijzen / Periode Familie-/ 
Vitalsuite

Junior-
suite

2 persoonskamer
Deluxe

2 persoonskamer
Enzian

KINDERPRIJZEN 2018
Kinderen 

0 tot 6 jaar
Kinderen 

7 tot 12 jaar
Kinderen 

13 tot 15 jaar

gratis
gratis

 
gratis

gratis
€ 25,- 

 
gratis

€ 35,- 
€ 35,- 

 
€ 35,- 

vanaf
 16 jaar 

30% 
korting

Kinderen tot 6 jaar  verblijven gratis op de kamer van hun ouders .
Kinderen onder 16 jaar betalen geen toeristenbelasting.

18.05.18 - 02.06.18
02.06.18 - 07.07.18
07.07.18 - 18.08.18
18.08.18 - 15.09.18
15.09.18 - 28.10.18

€ 67,- 
€  72,-  
€  78,- 
€  72,- 
€  67,- 
 

€  78,- 
€  85,-  
€  95,- 
€  85,- 
€  78,-  

 

€ 99,- 
€  106,- 
€  113,- 
€  106,- 
€  99,- 
 

€ 106,- 
 
€  113,- 
€  120,- 
€ 113,- 
€  106,- 

18.05.18 - 07.07.18
07.07.18 - 15.09.18
15.09.18 - 28.10.18
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 Alle prijzen zijn per persoon per dag inclusief Alpen Residence verwenpension.
Excl. € 2,- toeristenbelasting p.p.p.d.

Altijd twee vol betalende personen per kamer.
  Eenpersoonskamertoeslag € 25,- per dag 

Bij verblijf van minder dan 4 nachten een toeslag van € 5,- p.p.p.n.



Z-TICKET ARRANGEMENT

7 dagen halfpension
incl. 6 dagen Z-Ticket

(Informatie op pagina 16)
2 persoonskamer

 Enzian 
2 persoonskamer

 Deluxe Juniorsuite Familie-/ Vitalsuite

Prijzen  arrangement Kinderen (13-15 jaar)Kinderen (7-12 jaar)Kinderen (6 jaar)

Volwassenen Jeugd
 (16-18)

Volwassenen VolwassenenVolwassenen

 18.05. tot 02.06.2018

 02.06. tot 30.06.2018

 30.06. tot 07.07.2018

 07.07. tot 18.08.2018 

 18.08. tot 01.09.2018

 01.09. tot 15.09.2018

 15.09. tot 06.10.2018 

 06.10. tot 28.10.2018

€ 462,- 

€ 564,-

€ 584,- 

€ 626,-

€ 584,-

€ 564,-

€ 529,-

€ 462,- 

€ 446,- 

€ 548,-

€ 568,- 

€ 610,-

€ 568,-

€ 548,-

€ 513,-

€ 446,-

€ 528,- 

€ 655,-

€ 675,- 

€ 745,-

€ 675,-

€ 655,-

€ 606,-

€ 528,-

€ 372,- 

€ 460,-

€ 480,- 

€ 529,-

€ 480,-

€ 460,-

€ 426,-

€ 372,-

€ 654,- 

€ 802,-

€ 822,- 

€ 871,-

€ 822,-

€ 802,-

€ 753,-

€ 654,-

€ 460,- 

€ 563,-

€ 583,- 

€ 618,-

€ 583,-

€ 563,-

€ 529,-

€ 460,-

€ 696,-

€ 851,-

€ 871,- 

€ 920,-

€ 871,-

€ 851,-

€ 802,-

€ 696,-

€ 489,- 

€ 598,-

€ 618,- 

€ 652,-

€ 618,-

€ 598,-

€ 563,-

€ 489,-

18.05. bis 02.06.2018
02.06. bis 30.06.2018
30.06. bis 07.07.2018
07.07. bis 01.09.2018
01.09. bis 15.09.2018 
15.09. bis 06.10.2018 
06.10. bis 28.10.2018

    €     20,-
 €  20,-
   €  40,-
 €  40,-
 €  20,-
 €  20,-
 €  20,-

 €       20,-
 € 20,-
 € 40,-
 €  215,-
 € 195,-
 €  20,-
 €  20,-
  

     €      230,-
 €  265,-
 €  285,-
 €  285,-
 € 265,-
 €     265,-
 €     230,-

Kinder- en jeugdprijzen (16-18 jaar) gelden alleen als ze op de kamer van de ouders verblijven.
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 Alle prijzen zijn per persoon. Excl. € 2,- toeristenbelasting p.p.p.d. 
Altijd twee vol betalende personen per kamer.

  Eenpersoonskamertoeslag € 25,- per dag 

Jeugd
 (16-18)

Jeugd
 (16-18)

Jeugd
 (16-18)



Z-TICKET ARRANGEMENT

4 dagen halfpension

incl. 3 dagen Z-Ticket
(Informatie op pagina 16)

2 persoonskamer
 Enzian

2 persoonskamer
 Deluxe 

Juniorsuite Familie-/ Vitalsuite

Prijzen  arrangement Kinderen
(13-15 jaar)

Kinderen
(7-12 jaar)

Kinderen
(6 jaar)

Volwassenen Jeugd Volwassenen Jeugd Jeugd JeugdVolwassenenVolwassenen

 18.05. tot 02.06.2018

 02.06. tot  07.07.2018

 07.07. tot 18.08.2018

 18.08. tot 15.09.2018

 15.09. tot 28.10.2018

€ 328,- 

€ 348,-

€ 372,- 

€ 348,-

€ 328,-

€ 316,- 

€ 336,-

€ 360,- 

€ 336,-

€ 316,-

€ 372,- 

€ 400,-

€ 440,- 

€ 400,-

€ 372,-

€ 266,- 

€ 286,-

€ 314,- 

€ 286,-

€ 266,-

€ 456,- 

€ 484,-

€ 512,- 

€ 484,-

€ 456,-

€ 325,- 

€ 345,-

€ 364,- 

€ 345,-

€ 325,-

€ 484,- 

€ 512,-

€ 540,- 

€ 512,-

€ 484,-

€ 345,- 

€ 364,-

€ 384,- 

€ 364-

€ 345,-

18.05.  tot  07.07.2018

07.07.  tot  15.09.2018

15.09.  tot  28.10.2018

 €  30,-

 €  30,-

 €  30,-

 € 30,-

 € 130,-

 € 30,-

 €  170,-

 €  170,-

 €  170,-
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Kinder- en jeugdprijzen (16-18 jaar) gelden alleen als ze op de kamer van de ouders verblijven.

 Alle prijzen zijn per persoon. Excl. € 2,- toeristenbelasting p.p.p.d. 
Altijd twee vol betalende personen per kamer.

  Eenpersoonskamertoeslag € 25,- per dag 



“Lekker tot rust komen en de zorgen even vergeten“ 

Prijzen arrangementen:

2 persoonskamer Enzian 
2 persoonskamer Deluxe
Junior Suite
Familie-/Vitalsuite

Volwassenen Jeugd
 (16 tot 18 jaar)

€ 537,-
€ 603,-
€ 729,-
€ 771,-

€ 521,-
 € 447,-
€ 535,-
€ 564,-

•  7 dagen Alpen Residence verwenpension
•  fruitmand op de kamer bij aankomst
•  gratis gebruik von badjas
•  vrije toegang tot zwembad en Saunaland
•  1x zonnebank en 1x whirlpool (bubbelbad)
•  1 volledige massage en 1 deelmassage of 1 beautybehandeling 
•  bergwandelingen onder begleiding van onze gids
•  gratis wandelstokken
•  overdekte parkeerplaats
•  Z-Ticket 6 dagen 

VOORJAARSVITAALWEKEN 18.05. tot 02.06.18
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 Alle prijzen zijn per persoon. Excl. € 2,- toeristenbelasting p.p.p.d. 
Altijd twee vol betalende personen per kamer.

  Eenpersoonskamertoeslag € 25,- per dag 

Kinderprijzen op aanvraag.
Kinder- en jeugdprijzen (16-18 jaar) gelden alleen als ze op de kamer van de ouders verblijven.



ZOMER IN DE TIROLER BERGEN

2 persoonskamer
Enzian 2  persoonskamer

Deluxe 
Juniorsuite Familie-/ Vitalsuite

Volwassenen Jeugd Volwassenen Jeugd Jeugd JeugdVolwassenen

•  7 dagen Alpen Residence verwenpension
•  fruitmand op de kamer bij aankomst
•  gratis gebruik von badjas
•  vrije toegang tot zwembad en saunaland
•  1x zonnebank en 1x whirlpool (bubbelbad)
•  1 volledige massage en 1 deelmassage of 1 beautybehandeling
•  bergwandelingen onder begleiding van onze gids
•  gratis wandelstokken
•  overdekte parkeerplaats
•  Z-Ticket 6 dagen  

“Gezonde berglucht, prachtige natuurlijke landschappen
en veel tijd om te ontspannen“

Volwassenen

 02.06. tot 30.06.2018
 30.06. tot 07.07.2018 
 07.07. tot 18.08.2018
 18.08. tot 01.09.2018
 01.09. tot 15.09.2018

€ 639,- 
€ 659,-
€ 701,- 
€ 659,-
€ 639,-

€ 623,- 
€ 643,-
€ 685,- 
€ 643,-
€ 623,-

€ 730,- 
€ 750,-
€ 820,- 
€ 750,-
€ 730,-

€ 536,- 
€ 556,-
€ 605,- 
€ 556,-
€ 536,-

€ 877,- 
€ 897,-
€ 946,- 
€ 897,-
€ 877,-

€ 638,- 
€ 658,-
€ 693,- 
€ 658,-
€ 638,-

€ 926,- 
€ 946,-
€ 995,- 
€ 946,-
€ 926,-

€ 673,- 
€ 693,-
€ 727,- 
€ 693,-
€ 673,-
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 Alle prijzen zijn per persoon. Excl. € 2,- toeristenbelasting p.p.p.d. 
Altijd twee vol betalende personen per kamer.

  Eenpersoonskamertoeslag € 25,- per dag 

Kinderprijzen op aanvraag.
Kinder- en jeugdprijzen (16-18 jaar) gelden alleen als ze op de kamer van de ouders verblijven.



In deze week toont de natuur zijn beste kant: 
kleurrijke bossen, stabiel weer en een helder uitzicht.

Dat laat ieder „Wandelhart“ sneller kloppen.

GOUDEN HERFST IN DE BERGEN 

•  7 dagen Alpen Residence verwenpension
•  fruitmand op de kamer bij aankomst
•  gratis gebruik von badjas
•  vrije toegang tot zwembad en saunaland
•  1x zonnebank en 1x whirlpool (bubbelbad)
•  1 volledige massage en 1 deelmassage of 1 beautybehandeling 
•  bergwandelingen onder begleiding van onze gids
•  gratis wandelstokken
•  overdekte parkeerplaats
•  Z-Ticket 6 dagen 

2 persoonskamer
 Enzian

2 persoonskamer
 Deluxe 

Juniorsuite Familie-/ Vitalsuite

Volwassenen Jeugd Volwassenen Jeugd Jeugd JeugdVolwassenenVolwassenen

€ 604,- 

€ 537,-

€ 588,- 

€ 521,-

€ 681,- 

€ 603,-

€ 501,- 

€ 447,-

€ 828,- 

€ 729,-

€ 604,- 

€ 535,-

€ 877,- 

€ 771,-

€ 638,- 

€ 564,-

 15.09. tot 06.10.2018

 06.10. tot 28.10.2018
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 Alle prijzen zijn per persoon. Excl. € 2,- toeristenbelasting p.p.p.d. 
Altijd twee vol betalende personen per kamer.

  Eenpersoonskamertoeslag € 25,- per dag 

Kinderprijzen op aanvraag.
Kinder- en jeugdprijzen (16-18 jaar) gelden alleen als ze op de kamer van de ouders verblijven.



GOLFPAUSCHALEN

18.05. bis 02.06.2018

02.06. bis 07.07.2018

07.07. bis 18.08.2018

18.08. bis 15.09.2018

15.09. bis 06.10.2018

06.10. bis 28.10.2018

2 persoonskamer
Enzian

 

Prijzen arrangement

• 7 dagen Alpen Residence verwenpension
•  kleine welkomstgift
• gratis gebruik von badjas
• vrije toegang tot zwembad en saunaland
•  1x zonnebank en 1x whirlpool (bubbelbad
•  1 volledige massage 
• 10 uur  golfles op de driving Range
• huur van clubs, ballen en de Rangefee
• gratis gebruik golfcart 
• „Platzreifeprüfung“ (cursus certificaat)

2 persoonskamer
Deluxe 

Juniorsuite Familie-/ 
Vitalsuite

 € 802,-

 € 904,-

 € 946,-

 € 904,-

 € 819,-

 € 752,- 

 € 868,-

 € 995,-

 € 1065,-

 € 995,-

 € 896,-

 € 818,-

 €  994,-

 €  1142,-

 € 1191, -

 €  1142,-

 €  1043,-

 € 944,-

 € 1036,-

 € 1191,-

 € 1240,-

 € 1191,-

 € 1092,-

 €   986,-

INTENSIEVE GOLFCURSUS 
Introductie in de fascinerende golfsport 

Golfarrangementen voor de jeugd en kinderen op aanvraag 9

De prijzen zijn per persoon en zijn geldig bij het boeken van het  
golfarrangement voor 2 personen in het betreffende kamertype. 

Excl. € 2,- toeristenbelasting p.p.p.d. 



• 7 dagen Alpen Residence verwenpension
•  kleine welkomstgift
• gratis gebruik von badjas
• vrije toegang tot zwembad en saunaland
•  1x zonnebank en 1x whirlpool (bubbelbad)
•  1 volledige massage
• 10 uur  golfles op de driving Range, ballen en de Rangefee
 Kort spel, lang spel, strategie en tactiek op de golfbaan 
• gratis gebruik golfcart 

„FIT ZIJN VOOR HET NIEUWE GOLFSEIZOEN“ 
Tips  en trucs van een professional om uw spel te verbeteren

Golf arrangementen voor de jeugd en kinderen op aanvraag

Prijzen arrangement Juniorsuite Familien-/ 
Vitalsuite

 € 802,-

 € 904,-

 € 946,-

 € 904,-

 € 876,-

 € 802,-

 € 868,-

 € 995,-

 € 1065,-

 € 995,-

 € 946,-

 € 868,-

 €  994,-

 €  1142,-

 €  1191,-

 €  1142,-

 €  1093,-

 € 994,-

 € 1036,-

 € 1191,-

 € 1240,-

 € 1191,-

 € 1142,-

 € 1036,-

18.05. bis  02.06.2018

02.06. bis  07.07.2018

07.07. bis 18.08.2018

18.08. bis 15.09.2018

15.09. bis 06.10.2018

06.10. bis 28.10.2018
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2 persoonskamer
Enzian

2 persoonskamer
Deluxe 

De prijzen zijn per persoon en zijn geldig bij het boeken van het  
golfarrangement voor 2 personen in het betreffende kamertype. 

Excl. € 2,- toeristenbelasting p.p.p.d. 



Heerlijke 
massages om lichaam 

en geest in balans te 
brengen.

Deelmassage ca. 25 min. € 25,-
Hoofd- nek massage ca. 25 min. € 25,-
Voetreflexzone massage  ca. 30 min. € 30,-
Volledige massage ca. 50 min. € 50,-
Hot-Stone massage ca. 50 min.  € 50,-
Lymphedrainage ca. 50 min. € 50,-
Aromatherapie massage ca. 50 min. € 55,-
Volledige massage - XL ca. 85 min. € 85,-

Massage Mix: 

Deelmassage en voetreflexzone massage ca. 50 min. € 50,-
Modderpacking en een rugmassage  ca. 50 min. € 50,-
  

MASSAGES
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„Er even tussen uit“ 
  Hoofd-nek massage ca. 25 min.  
 Hot stone massage ca. 50 min. €    65,-

WELLNESS-PAKKETTEN

„Voor onze sporters“ 
 Sport massage (benen of rug) ca. 25 min.  
 Aromatherapie massage ca. 50 min. €  65,-

„Ontspanning puur“ 
 Volledige massage  ca. 50 min.  
 Modderpacking en rugmassage ca. 45 min.  
 Voetreflexzone massage  ca. 30 min. € 110,-

Genieten 
van het 

gevoel tegen 
stress en drukte.
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CHANNOINE 
is een onderneming 

die in 1984 in Salzburg 
is opgericht. Men levert producten op 

het  hoogste niveau.
Revolutionair voor die tijd was het idee  
om een concept  voor schoonheid en 
verzorging te ontwikkelen. Het spe-
ciale high-tech programma maakt 

gebruik
van natuurlijke stoffen bij de bereiding 

van de producten.
De visie, de klant  

informatieservice te bieden, 
die  op een vakkundige en individuele 
basis berust, en ook een produkt van 
de hoogste kwaliteit met een  goede 
werkzaamheid  voor een atraktieve 

prijs, is de sleutel van het
successverhaal van CHANNOINE

ANTI-AGE RELAXVERZORGING met of zonder manicure

Dit individuele beautypakket bestaat uit een huidanalyse met een persoonlijk 
adviesgesprek en een aansluitende gezichtsverzorging, die speciaal op uw huid 
wordt afgestemd.  Het pakket houdt in: aktieve reiniging, individuele huidtype 
analyse, tonic, dieptereiniging met peeling, masker of ampule, zachte massage met 
verzorgingscrème, kleine handmassage en decente dag make-up. 
Naar wens met manicure.

PRIJS: € 55,-  zonder manicure PRIJS: € 75,- met manicure 

B E AU T Y
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PROBLEEMHUIDVERZORGING

Precies naar uw eigen wens stellen wij een exclusief schoonheidsprogramma voor u 
samen. Dat individuele relaxpakket houdt in:
poriënreiniging, huidtypeanalyse, anti-bacteriën tonic of rustgevende lotion, peeling, 
masker, zachte massage met een verzorgingscrème, kleine handmassage en decente 
make-up.



B E AU T Y

MANICURE 
met handmassage en nagels lakken

ca. 45 minuten  PRIJS: € 28,- 

LUXE MANICURE
met handmassage, handmasker, paraffinebad en nagels lakken 

ca. 1 uur  PRIJS: € 38,-
14

GEZICHTSVERZORGING VOOR HEREN

Laat u verwennen met kostbare producten uit de natuur. Het  pakket omvat:
gezichtsreiniging, huidtypeanalyse, peeling, masker, lichte massage met 
verzorgingscrème, kleine handmassage

PRIJS: € 52,-



EXTRA HOTELI N FO R M AT I E

ONLINE GESCHENKBON
Een geschenkbon kan online besteld worden via:

www.alpenresidence.at
Betaling per bank, Visa of MasterCard 

Hotel Alpen Residence**** Florentin-Wehner-Weg 37 • A-6632 Ehrwald/Tirol/Zugspitze
Tel. +43 (0) 5673 2255-0 • Fax: +43 (0) 5673 2255-55 • 
hotel@alpenresidence.at  • www.alpenresidence.at

Gutschein kann nicht in bar abgelöst werden

im Wert von
Gutschein 

Golfen met een fascinerend panorama...

direkt voor onze deur vindt u ideale omstandigheden om de golfsport te beoefenen.

Alpen Residence is een van de mede oprichters van de golfcourse.
Onze gasten krijgen 20% korting op greenfees.
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GRATIS WANDELINGEN EN AKTIVITEITEN 

•	 Aquajogging 
•	 Ochtendgymnastiek met aandacht voor de rug
•	 Nordic Walking
•	 Bergwandelingen
•	 Gebruik van fietsen en helmen, wandelstokken en rugzakken GRATIS
•	 Sinds augustus 2014 is het 3D Boogschieten parcours in de Tiroler Zugspitz Arena in 

gebruik. 
 Gasten van het hotel kunnen gratis van het parcours gebruik maken. 
 In het Hotel kunt u al het materiaal huren.



EXTRA HOTELI N FO R M AT I E
Het Z-Ticket en de aktiefkaart voor 6 dagen fun en action 
ontvangt u bij boeking voor minstens 7 overnachtingen 

tegen de sterk gereduceerde speciale prijs in het voor- en naseizoen
(niet geldig in combinatie met andere speciale promoties) 

3-dagen Z-Ticket: volwassenen € 60,00 , jeugd € 48,00 , kinderen € 30,00

DIE AKTIVCARD voor 6 dagen FUN omvat:
EEN KEER PER DAG: 
Ehrwalder Almbahn, Grubigsteinbahn Lermoos, Marienbergbahn Biberwier, 
Familiezwembad Ehrwald, Panoramazwembad Lermoos, Zomerrodelbaan Biberwier, Bärenarena 
Berwang, Sport- en amusementspark Bichlbach, tennishal Ehrwald,  Rondbus

GEBRUIK TELKENS 1 KEER OP DE DESBETREFFENDE OPENINGSDAGEN:  
Berwanger Sonnalmbahn en Almkopfbahn Bichlbach

EENMALIG : Tiroler Zugspitzbahn, Boottocht Heiterwanger- en Plansee

UW GASTENKAART
Reeds bij aankomst ontvangt u de sleutel tot de Tiroler Zugspitze Arena: uw gastenkaart.

Met uw  gastenkaart ontvangt u veel gratis voordelen en kortingen.

GRATIS
Zomerbus, openbare postbus en de regionale zomerbussen, pleinconcerten, Tiroler avond, 
dia-avond, Tour de ville (dorpsrondleiding), rondleiding Via Claudia, orchideeënwandeling, 
proefdag kinderclub, kinderspeeldag, rondleiding in het Drei Mohren museum, gratis huttenpas 
& wandelkaart, gratis informatiemateriaal & gratis sticker, gebruik van avonturen & thema 
wandelwegen: Wasserweg Ehrwald, Moosle`s Forscherpfad Lermoos, Natur & 
Wildbeobachtungspfad Berwang & Moorlehrpfad Heiterwang.

KORTINGEN
In de zomer bergliften, entree familiezwembad in Ehrwald, overdekt zwembad in hotel Edelweiß
Lermoos, bärenbad buitenbad Berwang, Panoramabad Lermoos, 
zomerrodelbaan Biberwier, tennishallen Ehrwald en tennisbanen Ehrwald, Biberwier en Berwang, 
Kletterwald Bichlbach, entree gilde museum Bichlbach.16



•	18.05. tot 02.06.18 en 06.10. tot 28.10.18– 7 nachten blijven – 6 nachten betalen;
•	18.05. tot 07.07.18 en 15.09. tot 28.10.18

 Kinderen tot 12 jaar zijn in deze tijd op de kamer van de ouders gratis
• Éénpersoonsgebruik van kamers Enzian en Deluxe € 25,- toeslag per nacht
• Derde en vierde persoon op de kamer 20% korting
• Bij verblijf van minder dan 4 nachten  € 5,- toeslag  per persoon per nacht
• Honden (max. 2 honden per kamer) € 15,- toeslag per dag (niet toegestaan in de restaurants)
•  Carport: (Tweepersoonskamer Enzian en Deluxe) € 2,- per dag.
• Parkeergarage of Carport inclusief (indien vrije plaatsen beschikbaar zijn) 

 voor Juniorsuites, Vitalsuites en Familiesuites.
•	Gratis wifi in alle openbare ruimtes en in de  2 persoonskamer Deluxe en Enzian
•	Gratis Internetaansluiting (met netwerkkabel) in de suites.
• Gratis transfer van en naar de stations Ehrwald, Garmisch en Imst. 
• 50% korting bij afhalen van de luchthaven München, Memmingen of Innsbruck.
• Annulering : Hier gelden de algemene annuleringsvoorwaarden van de Oostenrijkse Hotelre-

glementen.
• Betalen: à contant, Maestro, Visa, MasterCard.

Alle prijzen zijn per persoon per dag incl. Alpen Residence verwenpension
(ontbijtbuffet, namiddag snack, keuzemenu en saladebuffet). 

Gratis toegang tot het zwembad en Saunaland, badjas op de kamer.
Tegen betaling: massage, beautybehandelingen, zonnebank en whirlpool 

Eventuele veranderingen of misverstanden voorbehouden.

A LG E M E N E  I N FO R M AT I E
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VOORUITZICHTEN WINTER 2018/19

•	 Minimumverblijf van 4 nachten
• (Bij verblijf van minder dan 4 nachten de prijzen van de periode 22.12. tot 26.12.18 zijn geldig)
•	 Kinderen tot 15 jaar  zijn  op de kamer van de ouders gratis
•	 Gratis toegang tot onze wellnessafdeling
•	 Verwenpension, middagsnack
•	 1x met de bus gratis naar de Kerstmarkt in Innsbruck

Sensationele 
winteraanbieding

07.12. bis 15.12.2018

€ 66,00

en

15.12. bis 22.12.2018
€ 76,00

per persoon per dag

excl.  € 2,- toeristenbelasting

Aantrekkelijke
 skiarrangementen

7 dagen halfpension
6 dagen skipas incl.

•	 Schneekristallwochen   begin december 2018
•	 Superskiwochen   januari 2019
•	 Sonnenskilauf   maart 2019

Speciale aanbieding:

7=6
 7 dagen verblijf - 
6 dagen betalen

In de periodes van  05.01.2019 tot 26.01.2019 en van 
09.03.2019 tot 31.03.2019

geldt de aanbieding 7=6:  7 dagen verblijf - 6 betalen
Kinderen tot 6 jaar verblijven gratis op de kamer van de ouders 
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Kinderen op de kamer 
van haar ouders 

of
in een Familiesuite 

met aparte  
kinderkamer: 

tot 3 jaar gratis
tot 6 jaar € 25,- 

tot 12 jaar € 35,-
tot 15 jaar € 45,-

vanaf 16 jaar 
 20% korting

07.12.18 - 15.12.18

15.12.18 - 22.12.18

22.12.18 - 26.12.18

26.12.18 - 05.01.19

05.01.19 - 26.01.19

26.01.19 - 16.02.19

16.02.19 - 09.03.19

09.03.19 - 31.03.19

 
 €  66,-

 €  76,-

 €    86,-
 
 €  140,-

 €    96,-
 
 €  102,-

 €  123,-
 
 €  102,-

 
 € 66,-

 € 76,- 

 €    96,-
 
 €  153,-

 €  106,-
 
 €  109,-

 €  136,-
 
 €  109,-

 
 €  66,-

 €  76,-

 
 €  106,-
 
 €  167,-

 €  116,-
 
 €  124,-

 €  151,-
 
 €  124,-

 
 € 66,-

 €  76,-

 
 €   111,-
 
 €  177,-

 €  121,-
 
 €  137,-

 €  161,-
 
 €  134,-

Periode Familie-/ 
Vitalsuite

Juniorsuite2 persoonskamer
Deluxe

2 persoonskamer
Enzian Kinderen 

Minimumverblijf 4 nachten.
Kinderen tot 15 jaar verblijven  

gratis op de kamer van de 
ouders.

Eventuele veranderingen of misverstanden voorbehouden.
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 Alle prijzen zijn per persoon per dag inclusief Alpen Residence verwenpension.
Excl. € 2,- toeristenbelasting p.p.p.d.

Altijd twee vol betalende personen per kamer.
  Eenpersoonskamertoeslag € 25,- per dag 

Bij verblijf van minder dan 4 nachten een toeslag van € 5,- p.p.p.n.
(niet geldig voor de periode 7.12.-22.12.18)



Familie Oberreiter

Florentin-Wehner-Weg 37

A-6632 Ehrwald  •  Zugspitze/Tirol

Tel. ++43(0)5673-22550  •  Fax ++43(0)5673-225555

hotel@alpenresidence.at  •  www.alpenresidence.at

H O T E L  •  S U I T E N


