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Tilbud Aparthotel Steger ” kør selv” – Wagrain, Østrig 

 
20.07. 2019 – 1.08.2019 

 
 
Aparthotel Steger ligger i det skønne Wagrain, hvorfra I kun har 
10 – 45 min. kørsel til over 150 seværdigheder.  
 
Det børnevenlige hus byder på et stort legerum, trampolin, 
bordtennis og et stort ”Tipi” med sækkestole.  
 
”Grillhytten” har plads til 20-25 personer og køkken med service 
og opvaskemaskine 
Havegrill, pool og wellness med sauna og infrarødkabine 
 
Gratis cykler til børn og voksne (der er også El-cykler og hjelme) 
 

Som gæster i Wagrain har i dagligt gratis entré til 
badelandet ”Wasserwelt Wagrain” (3 timer ved dårligt vejr) 

I bor i en lejlighed til hhv. 4 eller 5 personer med 

• Bad/Wc med hårtørrer  
• fuldt udstyret køkken med tv, opvaskemaskine, mikroovn, 

komfur, kaffemaskine, elkedel, brødrister  
• alle tv-apparater med kabeltilslutning  
• safe  
• gratis WIFI  
• altan eller terrasse i alle lejligheder  

I kan vælge at bestille frisk morgenbrød eller prøve det lækre 
morgenmadsbuffet i den hyggelige morgenmadsrestaurant med 
terrasse. 

Der er også mulighed for en 3 - retters aftensmenu, som serveres 
på Restaurant Alte Schmiede 2 km fra Aparthotel Steger  

Hver uge arrangerer Jeres værter en vandretur til de omliggende 
bjerge! 
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Familielejlighed 2 voksne, 2 børn 
42 m2 - soveværelse med dobbeltseng og sovesofa, fuldt udstyret 
køkken, børneværelse med etageseng, enkeltseng og TV, bad/Wc, 
terrasse med adgang til have 

 
7 nætter i familielejlighed 4 personer DKK 8.500,- 
 
Prisen inkluderer også slutrengøring og afgifter, sengelinned, 
håndklæder, viskestykker, 
gratis entré til Wasserwelt Wagrain (ved dårligt vejr 3 timer pr. dag)  
 
Tilkøbsmuligheder: 
3-retters aftensmenu voksen                DKK 145,- per 
person/dag 
3- retters aftensmenu børn fra 6 år)                DKK   80,- per 
person/dag 
 
Aftensmaden for børn under 6 år afregnes individuelt, spises en hel aftensmenu 
afregnes samme pris som ovenfor. 

 
 
Salzburg Land Card 6 dage voksen                DKK 545,- 
Børn (6-15)                  DKK 275,-  
Børn under 6 år får som regel et gratis Salzburg Land Card, dog tager 
enkelte steder entré. 
   
Tilbuddet er gældende i 7 dage fra dags dato. 

Det vil glæde os at byde Jer velkommen i Wagrain! 

Mange sommerhilsner, 
 
Elisabeth Smed 
 
+45 42 22 00 68 
es@austriatours.dk  

        

Der tages forbehold for tastefejl! 
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