
Prijzen en Arrangementen 
WINTER 2019/20

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, dressing room, 
gezellige zithoek, kabel-TV, internetaansluiting (met netwerkkabel), radio, 
telefoon, koelkast, safe en balkon  

K A 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 en balkon

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



Periode Familie-/ 
VitalsuiteJuniorsuite2 persoonskamer

Deluxe
2 persoonskamer

Enzian
Kinderen 

3Eventuele veranderingen of misverstanden voorbehouden.

 Alle prijzen zijn per persoon per dag inclusief 
Alpen Residence verwenpension.

Excl. € 3,- 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 6.12.-21.12.19)

Minimumverblijf 4 nachten.

(Bij verblijf van minder dan 
4 nachten  zijn  de prijzen van 
de periode 21.12. tot 26.12.19 

geldig)

Kinderen tot 15 jaar 
verblijven  gratis op de kamer                    

Kinderen op de kamer 
van hun 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

06.12.19 - 14.12.19

14.12.19 - 21.12.19

21.12.19 - 26.12.19

26.12.19 - 04.01.20

04.01.20 - 25.01.20

25.01.20 - 15.02.20

15.02.20 - 29.02.20

29.02.20 - 22.03.20

 
 €   69,00
 
 €    79,00

 
 
 €    99,00
 
 €  143,00

 €    99,00
 
 €  105,00

   €  126,00
 
 €  105,00

  

 
 €    69,00
 
    €    79,00

 
 
 € 109,00
 
 € 156,00

 € 109,00
 
 €  112,00

 € 139,00
 
 € 112,00

 
 €    69,00
 
 €    79,00

 
 
   € 119,00
 
 € 170,00

 € 119,00
 
 € 127,00

   € 154,00
 
 € 127,00

 
 €    69,00
 
 €    79,00

 
 
     €  124,00
 
 €  180,00

 €  124,00
 
 €  140,00

 €  164,00
 
 €  140,00



SPECIALE AANBIEDING

6.12. 19 - 14.12.19
€ 69,- per  persoon per dag

 

14.12. 19 - 21.12.19
€ 79,- per  persoon per dag 

 SENSATIONELE WINTERAANBIEDING  

4 Kinderen tot 6 jaar hebben geen skipas nodig

Minimumverblijf van 4 nachten (bij een verblijf minder dan 4 •	

nachten zijn de prijzen van de periode 21. tot 26.12.19 geldig) 

Kinderen t/m15 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•	

1x Sneeuwschoenwandeling en een fakkelwandeling•	

Excl. •	 € 3,- toeristenbelasting p.p.p.d.

Eenpersoonskamertoeslag: •	  € 25,- p.n.



Schneekristall
weken: 

06.12. 19 tot 14.12.2019 
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Kinderen tot 6 jaar hebben geen skipas nodig

7 dagen halfpension
inclusief 6 dagen skipas

 €  713,00 per volwassene 
 €  580,00 jeugd (16 tot 18 jaar)
        € 115,00 per kind (6 tot 15 jaar)

Schneekristall weken: 07.12. - 21.12.2019 

Schneekristall
weken:

14.12. 19 tot 21.12.2019 

5 dagen halfpension
inclusief 4 dagen skipas

 €  508,00 per volwassene 
 €  413,50 jeugd (16 tot 18 jaar)
        €   81,50 per kind (6 tot 15 jaar)

7 dagen halfpension
inclusief 6 dagen skipas

 
 €  783,00 per volwassene 
 €  636,00 jeugd (16 tot 18 jaar)
       € 115,00 per kind (6 tot 15 jaar)

5 dagen halfpension
inclusief 4 dagen skipas

 €  558,00 per volwassene 
 €  453,50 jeugd (16 tot 18 jaar)
        €   81,50 per kind (6 tot 15 jaar)
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5 dagen halfpension
inclusief 

4 dagen skipas

Superski weken: 11.01.20 tot 25.01.20

5 dagen arrangement:

2 persoonskamer Enzian: 
 
2 persoonskamer Deluxe:

Juniorsuite:

Familie-/Vitalsuite:

Volwassenen Jeugd
 16 tot 18 jaar

Kinderen 
6 tot 15 jaar

 €   658,00
 
 € 708,00

 €  758,00

 € 783,00

  €    632,00 
 
  €    573,00

  €    613,00

  €   633,00

---
 
 €   256,00

 €   256,00

 €   256,00

7 dagen arrangement: 

2 persoonskamer Enzian: 
 
2 persoonskamer Deluxe:

Juniorsuite:

Familie-/Vitalsuite:

Volwassenen Jeugd 
16 tot 18 jaar

Kinderen 
6 tot 15 jaar

 €     824,00
 
 €     884,00

 €     944,00

 €   974,00

 €    788,00

 €     717,00

 €     765,00

 €    789,00

--- 
 
 €   325,00

 €   325,00

 €   325,00

6 Kinderen tot 6 jaar hebben geen skipas nodig

7 dagen halfpension
inclusief 

6 dagen skipas

 Alle prijzen zijn per persoon. Excl. € 3,- toeristenbelasting p.p.p.d. 
Altijd twee vol betalende personen per kamer.

  Eenpersoonskamertoeslag € € 25,- per dag 



5 dagen halfpension
inclusief 

4 dagen skipas

5 dagen arrangement:

2 persoonskamer Enzian: 
 
2 persoonskamer Deluxe:

Juniorsuite:

Familie-/Vitalsuite:

Volwassenen Jeugd
 16 tot 18 jaar

Kinderen 
6 tot 15 jaar

 €    688,00
 
 €    723,00

 €    798,00

 €    863,00

  €   662,00

 €   585,00

 €   645,00

 €   697,00

---
 
   €   256,00

  €   256,00

  €   256,00

7 dagen arrangement: 

2 persoonskamer Enzian: 
 
2 persoonskamer Deluxe:

Juniosuite:

Familie-/Vitalsuite:

Volwassenen Jeugd 
16 tot 18 jaar

Kinderen 
6 tot 15 jaar

 €    965,00 
 
 € 1.014,00

 € 1.119,00

 € 1.210,00

      €  929,00
 
      €  821,00

      €  905,00

       €  978,00

--- 
 
  €   360,00

  €   360,00
   
  €   360,00

7Kinderen tot 6 jaar hebben geen skipas nodig

7 dagen halfpension
inclusief 

6 dagen skipas

Superskiwochen 27.01.20 tot 08.02.20

 Alle prijzen zijn per persoon. Excl. € 3,- toeristenbelasting p.p.p.d. 
Altijd twee vol betalende personen per kamer.

  Eenpersoonskamertoeslag € 25,- per dag 



5 dagen halfpension
inclusief 

4 dagen skipas. 

Sonnenskilauf 14.03.20 tot 22.03.20

5 dagen arrangement:

2 persoonskamer Enzian: 
 
2 persoonskamer Deluxe:

Juniorsuite:

Familie-/Vitalsuite:

Volwassenen Jeugd
 16 tot 18 jaar

Kinderen 
6 tot 15 jaar

 €  688,00
 
 €  723,00

 €  798,00

 €  863,00

 €   662,00
 
 €   585,00

 €   645,00

 €   697,00

  ---
 
 €  256,00

 €  256,00

 €  256,00

7 dagen arrangement: 

2 persoonskamer Enzian: 
 
2 persoonskamer Deluxe:

Juniorsuite:

Familie-/Vitalsuite:

Volwassenen Jeugd 
16 tot 18 jaar

Kinderen 
6 tot 15 jaar

 €     860,00
 
 €       902,00

 €     992,00

 €  1.070,00

 €  824,00

 €  732,00

 €  804,00

 €  866,00

--- 
 
 €  325,00

 €  325,00

 €  325,00

8 Kinderen tot 6 jaar hebben geen skipas nodig

7 dagen halfpension
inclusief 

6 dagen skipas

 Alle prijzen zijn per persoon. Excl. € 3,- toeristenbelasting p.p.p.d. 
Altijd twee vol betalende personen per kamer.

  Eenpersoonskamertoeslag € 25,- per dag 



Heerlijke 
massages om lichaam 

en geest in balans te 
brengen.

MASSAGES
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Deelmassage ca. 25 min. €  25,00
Hoofd- nek massage ca. 25 min. €  25,00
Voetreflexzone massage  ca. 30 min. €  30,00
Volledige massage ca. 50 min. €  50,00
Aromatherapie massage ca. 50 min. €  55,00
Hot-Stone massage ca. 50 min.  €  50,00
Lymphedrainage ca. 50 min. €  50,00
Volledige massage - XL ca. 85 min. €  85,00
Honing massage  ca. 25 min. €  30,00

Peeling en massage  ca. 30 min. €  30,00

Peeling en volledige massage  ca. 55 min. €  55,00

Massage Mix: 
Deelmassage en voetreflexzone massage ca. 50 min. €  50,00
Modderpacking en een rugmassage  ca. 50 min. €  50,00

Taping   €  15,00



„Er even tussen uit“ 
1 Hoofd-nek massage ca. 25 min.  
1 Hot stone massage ca. 50 min. €  65,00

WELLNESS-PAKETTEN

„Voor onze sporters“ 
1 Sportmassage (benen of rug) ca. 25 min.  
1 Aromatherapie massage ca. 50 min. €  65,00

„Ontspanning puur“ 
1 Volledige massage  ca. 50 min.  
1 Modderpacking en rugmassage ca. 45 min. € 110,00
1 Voetreflexzone massage  ca. 30 min.

Genieten 
van het 

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

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

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.

PRIJS: € 54,-

B E AU T Y

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,-

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,-
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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 schoon-
heid en verzorging te ontwikkelen. 
Het speciale high-tech programma 

maakt gebruikvan 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 product van de hoogste kwa-
liteit met een  goede werkzaam-

heid  voor een attractieve prijs, is de 
sleutel van het

successverhaal van CHANNOINE



EXTRA HOTEL AANBIEDINGEN

GRATIS WANDELINGEN EN SPORTAKTIVITEITEN 

 · Aquajogging 

 · Nordic Walking

 · Fakkelwandeling (tot ca. half februari)

 · Sneeuwschoenwandelingen

 · Winterwandelingen

 · Langlauf (geen les)

ONLINE GESCHENKBON
Een geschenkbon kan online besteld worden op:

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 
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04.01. tot 25.01.20 en 07.03. tot 22.03.20 – 7 nachten blijven – 6 nachten betalen;•	
04.01. tot 25.01.20  en 07.03. tot 22.03.20 •	

 Kinderen tot 6 jaar in deze tijd op de kamer van de ouders GRATIS
Geen toeslag kerstmenu•	
Diner op oudejaarsavond •	 € 40,- per volwassene, € 20,-  per kind
Eenpersoonskamer Enzian en Deluxe•	  € 25,- toeslag per nacht
Derde en vierde persoon op de kamer 20% korting•	
Bij verblijf van minder dan 4 nachten een toeslag van •	 € 5,- p.p.p.n.
Honden (max. 2 honden per kamer; met of zonder voeding•	 ) € 15,- toeslag per dag                           
(niet in Restaurants toegestaan)
Carport: (Tweepersoonskamer Enzian en Deluxe) •	 € 3,- per dag
Parkeergarage of Carport inclusief  •	 (indien vrije plaatsen beschikbaar zijn)  

 voor Juniorsuites, Vitalsuites en Familiesuites
Gratis wifi in alle openbare ruimtes en in alle kamers en 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 •	

 Hotelreglementen
Betalen: à contant, Maestro, Visa, MasterCard•	

A LG E M E N E  I N F O R M AT I E

Eventuele veranderingen of misverstanden voorbehouden. 13

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

Excl. € 3,- toeristenbelasting p.p.p.d.
Gratis toegang tot het zwembad en Saunaland, badjas op de kamer.

Tegen betaling: massage, beautybehandelingen, zonnebank en whirlpool 



Periode Familie-/ 
Vitalsuite

Junior-
suite

2 persoonskamer

Deluxe
2 persoonskamer

Enzian

KINDERPRIJZEN 2020
Kinderen 

0 tot 6 jaar
Kinderen 

7 tot 12 jaar
Kinderen 

13 tot 15 jaar

gratis

gratis
 

gratis

gratis

€  25,00 
 

gratis

€     35,00 

€     35,00 
 

€     35,00  

vanaf
 16 jaar 

20% 
korting

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

16.05.20 - 30.05.20
30.05.20 - 04.07.20
04.07.20 - 22.08.20
22.08.20 - 19.09.20
19.09.20 - 25.10.20

€    72,00 
  €    77,00 
 €    83,00
€    77,00
€    72,00 

€    83,00 
€    91,00 

 €  102,00 
€    91,00
€    83,00 

 

€   103,00
€  110,00
€  118,00
€  110,00 
€  103,00

€   110,00 
 €   118,00 
€   125,00 
€   118,00 
€   110,00 

16.05.20 - 04.07.20

04.07.20 - 19.09.20

19.09.20 - 25.10.20

 Alle prijzen zijn per persoon per dag inclusief Alpen Residence verwenpension.
Excl. € 3,- 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.

ZOMER VOORUITZICHTEN 2020
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ZOMER VOORUITZICHTEN 2020

Voorjaarsvitalweken   mei 2020•	

Zomer in de Tiroler Bergen  juni tot september 2020•	

Gouden Herfst in de Bergen   september tot oktober 2020•	

Z-Ticket arrangementen (4 en 7 dagen)  mei tot oktober 2020•	

Golf arrangementen  mei tot oktober 2020•	

Aantrekkelijke arrangementen:

Speciale aanbieding:

In de periodes van 16.05.2020 tot 30.05.20 en van 04.10.20 tot 25.10.2020 geldt de 

aanbieding 7=6:  7 dagen verblijf - 6 betalen
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GRATIS WANDELINGEN EN AKTIVITEITEN 

Aquajogging •	
Nordic Walking•	
Bergwandelingen•	
Fietsen en helmen, wandelstokken en rugzakken GRATIS•	
3D Boogschieten parcours in de Tiroler Zugspitzarena•	

 Gasten van het hotel kunnen van het parcours gratis gebruik maken. 
 In het Hotel kunt u het complete material huren.



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


