
SKIPAKKETREIS Kitzbüheler Alpen 2018 / 19 Alphotel Mittersill   
Hotel- Appartements 

Your homebase in the Alps

Extra voordelige skivakantie !
Hotelverblijf inclusief een dagelijks uitgebreid ontbijtbuffet en skipas voor de Kitzbüheler Alpen

2 pers.kamer 2 pers.kamer 2 pers.kamer 2 pers.kamer 2 pers.kamer 2 pers.kamer
met 2 personen met 2 personen met 2 personen met 2 personen met 2 personen met 2 personen

Prijs per persoon

inclusief ontbijtbuffet

inclusief skipas ! inclusief skipas ! inclusief skipas ! inclusief skipas ! inclusief skipas ! inclusief skipas !

met badkamer, WC met badkamer, WC met badkamer, WC met badkamer, WC met badkamer, WC met badkamer, WC
föhn, Kabel-TV en föhn, Kabel-TV en föhn, Kabel-TV en föhn, Kabel-TV en föhn, Kabel-TV en föhn, Kabel-TV en

balkon balkon balkon balkon balkon balkon
bed 180 x 200 cm bed 180 x 200 cm bed 180 x 200 cm bed 180 x 200 cm bed 180 x 200 cm bed 180 x 200 cm

 3 nachten + 2 d.skipas  4 nachten + 3 d.skipas  5 nachten + 4 d.skipas  6 nachten + 5 d.skipas  7 nachten + 6 d.skipas  8 nachten + 7 d.skipas
Ski opening
9 dec. - 21 dec. € 241,00 € 329,00 € 413,00 € 495,00 € 576,00 € 649,00

Powder weeks
6. jan - 1 febr. € 251,00 € 343,00 € 430,00 € 516,00 € 600,00 € 675,00

Springweeks
10 mrt - 12 apr. € 241,00 € 329,00 € 413,00 € 495,00 € 576,00 € 649,00

Boekingsinformatie:
Inchecken Tussen 15,00 en 21,00 uur. Indien u later dan 21.00 uur verwacht in te checken, verzoek om ons vooraf telefonisch in te lichten (tel. 0043 6562 4531)

U kunt dagelijks arriveren, ook in het hoogseizoen. 
Uitchecken Uiterlijk  10.00 uur op uw vertrekdag. Bij voortijdig vertrek wordt de gehele overeengekomen reissom in rekening gebracht.

U kunt dagelijks vertrelkken, ook in het hoogseizoen
Kinderen Voor kinderen gelden afwijkende ( leeftijdsafhankelijke) tarieven. Op aanvraag. 
WiFi We bieden gratis WiFi in het gehele hotel 
Sauna en Wellness Gebruik van de sauna en infraroodkabine is inbeprepen. Tevens zijn gratis badhanddoeken en badjassen ter uitleen beschikbaar. (Sauna is dagelijks geopend van 16:00 en 18:30 uur)
Toeristenbelasting  € 1,15 per persoon, kinderen tot 14 jaar uitgezonderd. Graag ter plekke voldoen
Winterinfo Alphotel Mittersill beschikt over een skikelder voor het veilig opbergen van uw ski-uitrusting en skischoendrogers. Tevens is er een speelruimte (air hockey, tafeltennis e.d)
Algemeen Alle kamers zijn niet-rokers kamers. Graag uw medewerking. Op het balkon kan indien gewenst wel gerookt worden.

Huisdieren zijn niet toegestaan in het hotel
De bepalingen van het Oostenrijkse Hotelreglement zijn van toepassing (AGBH 2006) . 
De boekingen is  defintief indien we de ontvangst van uw aanbetaling van 30% aan u  hebben bevestigd.
Het Alphotel Mittersill ligt op 5 loopminuten afstand van het centrum en daarmee op korte (loop)afstand van diverse restaurants en winkels.

Wijzigingen en typefouten voorbehouden


