
Prijzen en arrangementen
ZOMER 2022

Beleef het echte Tirol

HO T E L • S U I T E N



Familiesuite
65m2 (2 tot 6 personen): Suitemet 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

KAMERS & SUITES
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Tweepersoonskamer “Enzian”
20m2 (1 of 2 personen):Gezellige tweepersoonskamer als dakwoningmet
douche/WC, kabel-TV, radio, telefoon, koelkast en safemaar zonder balkon

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

Juniorsuite
40m2 (2 tot 4 personen): Suitemet 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): Suitemet 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

2persoonskamer
Deluxe

2persoonskamer
Enzian

KINDERPRIJZEN 2021
Kinderen
0 tot 6 jaar

Kinderen
7 tot 12 jaar

Kinderen
13 tot 15 jaar

vanaf
16 jaar

20%
korting

Kinderen tot 6 jaar verblijven gratis op de kamer van hun ouders .
Kinderen onder 16 jaar betalen geen toeristenbelasting. 3

Alle prijzen zijn per persoon per dag inclusief Alpen Residence verwenpension.
Excl. € 3,00 toeristenbelasting p.p.p.d.

Altijd twee vol betalende personen per kamer.
Eenpersoonskamertoeslag € 25,00 per dag

Bij verblijf vanminder dan 4 nachten een toeslag van € 5,00 p.p.p.n.

gratis
gratis
gratis

gratis
€ 30,00
gratis

€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00

21.05.22 - 02.07.22
02.07.22 - 17.09.22
17.09.22 - 01.11.22

21.05.22 - 28.05.22
28.05.22 - 02.07.22
02.07.22 - 20.08.22
20.08.22 - 17.09.22
17.09.22 - 01.11.22

€ 116,00
€ 124,00
€ 131,00
€ 124,00
€ 116,00

€ 109,00
€ 116,00
€ 124,00
€ 116,00
€ 109,00

€ 88,00
€ 96,00
€ 108,00
€ 96,00
€ 88,00

€ 77,00
€ 82,00
€ 88,00
€ 82,00
€ 77,00



Z-TICKET ARRANGEMENT

7dagenhalfpension
incl. 6dagenZ-Ticket
(Informatieoppagina16)

2persoonskamer
Enzian

2persoonskamer
Deluxe Juniorsuite Familie-/ Vitalsuite

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

Volwassenen Volwassenen VolwassenenVolwassenen

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

Alle prijzen zijn per persoon. Excl. € 3,00 toeristenbelasting p.p.p.d.
Altijd twee vol betalende personen per kamer.
Eenpersoonskamertoeslag € 25,00 per dag

Jeugd
(16-18)

Jeugd
(16-18)

Jeugd
(16-18)

Jeugd
(16-18)
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21.05. -28.05.2022

28.05. -02.07.2022

02.07. -20.08.2022

20.08. -27.08.2022

27.08. -17.09.2022

17.09. -08.10.2022

08.10. -01.11.2022

€ 539,00
€ 651,00
€ 713,00
€ 671,00
€ 651,00
€ 616,00
€ 539,00

€ 519,50
€ 631,50
€ 693,50
€ 651,50
€ 631,50
€ 596,50
€ 519,50

€ 605,00
€ 749,00
€ 853,00
€ 769,00
€ 749,00
€ 693,00
€ 605,00

€ 480,00
€ 595,00
€ 682,50
€ 615,00
€ 595,00
€ 550,50
€ 480,00

€ 731,00
€ 889,00
€ 965,00
€ 909,00
€ 889,00
€ 840,00
€ 731,00

€ 581,00
€ 707,00
€ 772,00
€ 727,00
€ 707,00
€ 668,00
€ 581,00

€ 773,00
€ 945,00
€ 1.014,00
€ 965,00
€ 945,00
€ 889,00
€ 773,00

€ 614,50
€ 752,00
€ 811,00
€ 772,00
€ 752,00
€ 707,00
€ 614,50

21.05. -28.05.2022
28.05. -02.07.2022
02.07. -20.08.2022
20.08. -27.08.2022
27.08. -17.09.2022
17.09. -08.10.2022
08.10. -01.11.2022

€ 268,50
€ 308,50
€ 328,50
€ 328,50
€ 308,50
€ 268,50
€ 268,50

€ 28,50
€ 28,50
€ 258,50
€ 258,50
€ 238,50
€ 28,50
€ 28,50

€ 28,50
€ 28,50
€ 48,50
€ 48,50
€ 28,50
€ 28,50
€ 28,50



Z-TICKET ARRANGEMENT

4dagenhalfpension

incl. 3dagenZ-Ticket
(Informatieoppagina16)

2 persoonskamer
Enzian

2 persoonskamer
Deluxe

Juniorsuite Familie-/ Vitalsuite

Prijzen arrangement Kinderen
(13-15 jaar)

Kinderen
(7-12 jaar)

Kinderen
(6 jaar)

Volwassene Jeugd Volwassenen Jeugd Jeugd JeugdVolwassenenVolwassenen

5
Kinder- en jeugdprijzen (16-18 jaar) gelden alleen als ze op de kamer van de ouders verblijven.

Alle prijzen zijn per persoon. Excl. € 3,- toeristenbelasting p.p.p.d.
Altijd twee vol betalende personen per kamer.
Eenpersoonskamertoeslag € 25,- per dag

€ 380,00
€ 400,00
€ 424,00
€ 400,00
€ 380,00

€ 365,50
€ 385,50
€ 409,50
€ 385,50
€ 365,50

€ 424,00
€ 456,00
€ 504,00
€ 456,00
€ 424,00

€ 339,00
€ 365,00
€ 403,00
€ 365,00
€ 339,00

€ 508,00
€ 536,00
€ 568,00
€ 536,00
€ 508,00

€ 406,50
€ 429,00
€ 454,50
€ 429,00
€ 406,50

€ 536,00
€ 568,00
€ 596,00
€ 568,00
€ 536,00

€ 429,00
€ 454,50
€ 477,00
€ 454,50
€ 429,00

21.05. -28.05.2022

28.05. -02.07.2022

02.07. -20.08.2022

20.08. -17.09.2022

17.09. -01.11.2022

21.05. - 28.05.2022
28.05. - 02.07.2022
02.07. - 17.09.2022
17.09. - 01.11.2022

€ 196,00
€ 196,00
€ 196,00
€ 196,00

€ 36,00
€ 36,00
€ 156,00
€ 36,00

€ 36,00
€ 36,00
€ 36,00
€ 36,00



“Lekkertotrustkomenendezorgenevenvergeten“

Prijzen arrangementen:

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

Volwassenen Jeugd
(16tot18jaar)

• 7dagenAlpenResidenceverwenpension
• fruitmandopdekamerbij aankomst
• gratis gebruik vonbadjas
• vrije toegang tot zwembadenSaunaland
• 1x zonnebanken1xwhirlpool (bubbelbad)
• 1 volledigemassageen1deelmassageof1beautybehandeling
• bergwandelingenonderbegleidingvanonzegids
• gratiswandelstokken
• overdekteparkeerplaats

VOORJAARSVITAALWEEK 21.05. tot 28.05.22
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Alle prijzen zijn per persoon. Excl. € 3,- 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.

€ 614,00
€ 680,00
€ 806,00
€ 848,00

€ 594,50
€ 555,00
€ 656,00
€ 689,50



ZOMER IN DE TIROLER BERGEN

2persoonskamer
Enzian

2 persoonskamer
Deluxe Juniorsuite Familie-/ Vitalsuite

Volwassene 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 volledigemassage 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
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Alle prijzen zijn per persoon. Excl. € 3,00 toeristenbelasting p.p.p.d.
Altijd twee vol betalende personen per kamer.
Eenpersoonskamertoeslag € 25,00 per dag

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

28.05. -02.07.2022
02.07. -20.08.2022
20.08. -27.08.2022
27.08. -17.09.2022

€ 726,00
€ 788,00
€ 746,00
€ 726,00

€ 706,50
€ 768,50
€ 726,50
€ 706,50

€ 824,00
€ 928,00
€ 844,00
€ 824,00

€ 670,00
€ 757,30
€ 690,00
€ 670,00

€ 964,00
€1.040,00
€ 984,00
€ 964,00

€ 782,00
€ 847,00
€ 802,00
€ 782,00

€ 1.020,00
€ 1.089,00
€ 1.040,00
€ 1.020,00

€ 827,00
€ 886,00
€ 847,00
€ 827,00



Indezeweek toontdenatuurzijnbestekant:
kleurrijkebossen, stabielweereneenhelderuitzicht.
Dat laat ieder „Wandelhart“ snellerkloppen.

GOUDEN HERFST IN DE BERGEN

• 7dagenAlpenResidenceverwenpension
• fruitmandopdekamerbij aankomst
• gratis gebruik vonbadjas
• vrije toegang tot zwembadensaunaland
• 1x zonnebanken1xwhirlpool (bubbelbad)
• 1 volledigemassageen1deelmassageof1beautybehandeling
• bergwandelingenonderbegleidingvanonzegids
• gratiswandelstokken
• overdekteparkeerplaats
• Z-Ticket 6dagen

2persoonskamer
Enzian

2persoonskamer
Deluxe

Juniorsuite Familie-/ Vitalsuite

Volwassene Jeugd Volwassenen Jeugd Jeugd JeugdVolwassenenVolwassenen

Alle prijzen zijn per persoon. Excl. € 3,00 toeristenbelasting p.p.p.d.
Altijd twee vol betalende personen per kamer.
Eenpersoonskamertoeslag € 25,00 per dag

Kinderprijzen op aanvraag.
Kinder- en jeugdprijzen (16-18 jaar) gelden alleen als ze op de kamer van de ouders verblijven.8

€ 691,00

€ 614,00

€ 671,50

€ 594,50

€ 768,00

€ 680,00

€ 748,50

€ 555,00

€ 915,00

€ 806,00

€ 895,50

€ 656,00

€ 964,00

€ 848,00

€ 944,50

€ 689,50

17.09.-08.10.2022

08.10.-01.11.2022



2persoonskamer
Enzian

Prijzenarrangement

• 7dagenAlpenResidenceverwenpension
• kleinewelkomstgift
• gratis gebruik vonbadjas
• vrije toegang tot zwembadensaunaland
• 1x zonnebanken1xwhirlpool (bubbelbad
• 1volledigemassage
• 10uur golflesopdedrivingRange
• huur vanclubs, ballenendeRangefee
• gratis gebruikgolfcart
• „Platzreifeprüfung“ (cursus certificaat)

2persoonskamer
Deluxe

Juniorsuite Familie-/
Vitalsuite

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. € 3,00 toeristenbelasting p.p.p.d.

21.05.-28.05.2022

28.05.-02.07.2022

02.07.-20.08.2022

20.08.-17.09.2022

17.09.-08.10.2022

08.10.-01.11.2022

€ 849,00

€ 961,00

€ 1.003,00

€ 961,00

€ 938,50

€ 861,50

€ 915,00

€ 1.059,00

€ 1.143,00

€ 1.059,00

€ 1.015,50

€ 927,50

€ 1.041,00

€ 1.199,00

€ 1.255,00

€ 1.199,00

€ 1.162,50

€ 1.053,50

€ 1.083,00

€ 1.255,00

€ 1.304,00

€ 1.255,00

€ 1.211,50

€ 1.095,50



• 7dagenAlpenResidenceverwenpension
• kleinewelkomstgift
• gratis gebruik vonbadjas
• vrije toegang tot zwembadensaunaland
• 1x zonnebanken1xwhirlpool (bubbelbad)
• 1 volledigemassage
• 10uur golflesopdedrivingRange,ballenendeRangefee
Kort spel, lang spel, strategie en tactiekopdegolfbaan
• gratis gebruikgolfcart

„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

Prijzenarrangement Juniorsuite Familien-/
Vitalsuite

2persoonskamer
Enzian

2persoonskamer
Deluxe

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

Excl. € 3,- toeristenbelasting p.p.p.d.
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21.05.-28.05.2022

28.05.-02.07.2022

02.07.-20.08.2022

20.08.-17.09.2022

17.09.-08.10.2022

08.10.-01.11.2022

€ 849,00

€ 961,00

€ 1.003,00

€ 961,00

€ 926,00

€ 849,00

€ 915,00

€ 1.059,00

€ 1.143,00

€ 1.059,00

€ 1.003,00

€ 849,00

€ 1.041,00

€ 1.199,00

€ 1.255,00

€ 1.199,00

€ 1.150,00

€ 1.041,00

€ 1.083,00

€ 1.255,00

€ 1.304,00

€ 1.255,00

€ 1.199,00

€ 1.083,00



Heerlijke
massages om lichaam
en geest in balans te

brengen.

Deelmassage ca. 25min. € 25,-
Hoofd- nekmassage ca. 25min. € 25,-
Voetreflexzonemassage ca. 30min. € 30,-
Volledigemassage ca. 50min. € 50,-
Aromatherapiemassage ca. 50min. € 55,-
Hot-Stonemassage ca. 50min. € 50,-
Lymphedrainage ca. 50min. € 50,-
Volledigemassage - XL ca. 85min. € 85,-
Honigmassage ca. 25min. € 30,-
Peeling en deelmassage ca. 30min. € 30,-
Peeling en volledigemassage ca. 85min. € 55,-

MassageMix:
Deelmassage en voetreflexzonemassage ca. 50min. € 50,-
Modderpacking en een rugmassage ca. 50min. € 50,-
Taping € 15,-

MASSAGES
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„Er even tussen uit“
Hoofd-nekmassage ca. 25min.
Hot stonemassage ca. 50min. € 65,-

WELLNESS-PAKKETTEN

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

„Ontspanning puur“
Volledigemassage ca. 50min.
Modderpacking en rugmassage ca. 45min.
Voetreflexzonemassage ca. 30min. € 110,-

Genieten
van het

gevoel tegen
stress en drukte.
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CHANNOINE
iseenonderneming
diein1984inSalzburg

isopgericht.Menlevertproductenop
het hoogsteniveau.

Revolutionairvoordietijdwashetidee
omeenconcept voorschoonheiden

verzorgingteontwikkelen.Het
specialehigh-techprogramma

maaktgebruik
vannatuurlijkestoffenbijdebereiding

vandeproducten.
Devisie,deklant

informatieservicetebieden,
die opeenvakkundigeenindividuele
basisberust,enookeenproduktvan
dehoogstekwaliteitmeteen goede
werkzaamheid vooreenatraktieve

prijs,isdesleutelvanhet
successverhaalvanCHANNOINE

ANTI-AGE RELAXVERZORGINGmet of zondermanicure

Dit individuele beautypakket bestaat uit een huidanalysemet een persoonlijk
adviesgesprek en een aansluitende gezichtsverzorging, die speciaal op uw huid wordt
afgestemd. Het pakket houdt in: aktieve reiniging, individuele huidtype analyse, tonic,
dieptereinigingmet peeling, masker of ampule, zachtemassagemet
verzorgingscrème, kleine handmassage en decente dagmake-up.
Naar wensmetmanicure.

PRIJS: € 60,- zondermanicure PRIJS: € 79,- metmanicure

BEAUTY
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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, zachtemassagemet een verzorgingscrème, kleine handmassage en decente
make-up.

PRIJS: € 60,-



BEAUTY

MANICURE
met handmassage en nagels lakken

ca. 45minuten PRIJS: € 30,-

LUXEMANICURE
met handmassage, handmasker, paraffinebad en nagels lakken

ca. 1 uur PRIJS: € 42,-
14

GEZICHTSVERZORGINGVOORHEREN

Laat u verwennenmet kostbare producten uit de natuur. Het pakket omvat:
gezichtsreiniging, huidtypeanalyse, peeling, masker, lichtemassagemet
verzorgingscrème, kleine handmassage

PRIJS: € 55,-



EXTRA HOTELINFORMATIE

ONLINE GESCHENKBON
Een geschenkbon kan online besteld worden via:

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

Golfenmeteenfascinerendpanorama...

direktvooronzedeurvindtuidealeomstandighedenomdegolfsporttebeoefenen.

Alpen Residence is een van demede oprichters van de golfcourse.
Onze gasten krijgen 20%korting op greenfees.
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GRATISWANDELINGEN ENAKTIVITEITEN

• Aquajogging
• NordicWalking
• Bergwandelingen
• Gebruik van fietsen en helmen, wandelstokken en rugzakken GRATIS
• Sinds augustus 2014 is het 3DBoogschieten parcours in de Tiroler Zugspitz Arena in gebruik.
Gasten van het hotel kunnen gratis van het parcours gebruikmaken.
In het Hotel kunt u al hetmateriaal huren.



EXTRA HOTELINFORMATIE
Het Z-Ticket en de aktiefkaart voor 6 dagen fun en action
ontvangt u bij boeking voorminstens 7 overnachtingen

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

3-dagenZ-Ticket: volwassenen € 72,00 • jeugd € 57,50 • kinderen € 36,00

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

UWGASTENKAART
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.
Tour de ville (dorpsrondleiding), rondleiding Via Claudia, orchideeënwandeling, proefdag
kinderclub, kinderspeeldag, gratis huttenpas &wandelkaart, gratis informatiemateriaal &
gratis sticker, gebruik van avonturen & themawandelwegen:Wasserweg Ehrwald, Moosle`s
Forscherpfad Lermoos, Natur &Wildbeobachtungspfad Berwang&Moorlehrpfad Heiterwang.

KORTINGEN
Entree familiezwembad in Ehrwald, overdekt zwembad in hotel Edelweiß Lermoos, bärenbad buitenbad
Berwang, Panoramabad Lermoos, tennishallen Ehrwald en tennisbanen Ehrwald, Biberwier en
Berwang, Kletterwald Bichlbach, entree gildemuseum Bichlbach.
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• 21.05. tot 28.05.22 en 08.10. tot 01.11.22– 7 nachten blijven – 6 nachten betalen;
• 21.05. tot 02.07.21 en 17.09. tot 02.11.22
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

• Bijverblijfvanminderdan4nachten €5,- toeslag perpersoonpernacht

• Honden(max.2hondenperkamer)€15,-toeslagperdag(niettoegestaaninderestaurants)

• Carport: (Tweepersoonskamer Enzian en Deluxe) € 2,- per dag.

• Parkeergarage of Carport inclusief (indien vrije plaatsen beschikbaar zijn)
voor Juniorsuites, Vitalsuites en Familiesuites.

• Gratiswifi inalleopenbareruimteseninde kamersensuites

• Gratis transfer van en naar de stations Ehrwald, Garmisch en Imst.

• 50% korting bij afhalen van de luchthavenMünchen, Memmingen of Innsbruck.

• Annulering : Hier gelden de algemene annuleringsvoorwaarden van de Oostenrijkse
Hotelreglementen.

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

Alleprijzenzijnperpersoonperdag incl.AlpenResidenceverwenpension
(ontbijtbuffet,namiddagsnack,keuzemenuensaladebuffet).
Gratis toegang tothet zwembadenSaunaland,badjasopdekamer.

Tegen betaling: massage, beautybehandelingen, zonnebank en whirlpool

Eventuele veranderingen of misverstanden voorbehouden.

ALGEMENE INFORMATIE
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VOORUITZICHTEN WINTER 2022/23

• Minimumverblijf van 4nachten
• (Bijverblijfvanminderdan4nachtendeprijzenvandeperiode17.12.tot24.12.22
zijngeldig)
• Kinderen tot 15 jaar zijn opdekamer vandeoudersgratis
• Gratis toegang tot onzewellnessafdeling
• Verwenpension,middagsnack
• 1xmet de bus gratis naar deKerstmarkt in Innsbruck
• 1x Sneeuwschoenwandeling en een fakkelwandeling

Sensationele
winteraanbieding
10.12. - 17.12.2022

€ 89,00

perpersoonperdag

excl. €3,-toeristenbelasting

Aantrekkelijke
skiarrangementen

7 dagen halfpension
6 dagen skipas incl.

• Schneekristallwochen begin december 2022

• Superskiwochen januari 2023

• Sonnenskilauf maart 2023

Speciale aanbieding:
7=6

7 dagen verblijf -
6 dagen betalen

In de periodes van 07.01.2023 tot 28.01.2023 en van
11.03.2023 tot 10.04.2023

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 opdekamer
vanhaaroudersof
in een Familiesuite
met aparte
kinderkamer:
tot 3 jaar gratis
tot 6 jaar € 30,00
tot 12 jaar € 40,00
tot 15 jaar € 50,00
vanaf 16 jaar
20% korting

Periode Familie-/
VitalsuiteJuniorsuite2persoonskamer

Deluxe
2persoonskamer
Enzian Kinderen

Minimumverblijf 4 nachten.
Kinderen tot 15 jaar ver‐
blijven gratis opdekamer

vandeouders.

Eventuele veranderingen of misverstanden voorbehouden.
19

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 vanminder dan 4 nachten een toeslag van € 5,- p.p.p.n.
(niet geldig voor de periode 10.12.-17.12.22; Bij verblijf vanminder dan

4 nachten de prijzen van de periode 17.12. tot 24.12.22 zijn geldig)

10.12.22 -17.12.22

17.12.22 -24.12.22

24.12.22 -04.01.23

04.01.23 -21.01.23

21.01.23 -18.02.23

18.02.23 -04.03.23

04.03.23 -10.04.23

€ 89,00

€ 140,00

€ 204,00

€ 140,00

€ 158,00

€ 186,00

€ 158,00

€ 89,00

€ 134,00

€ 192,00

€ 134,00

€ 143,00

€ 174,00

€ 143,00

€ 89,00

€ 113,00

€ 164,00

€ 113,00

€ 121,00

€ 144,00

€ 121,00

€ 89,00

€ 125,00

€ 177,00

€ 125,00

€ 128,00

€ 159,00

€ 128,00



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

HO T E L • S U I T E N


