Tilbud 1 – KØR SELV -Hotel Botenwirt*** – Kleinarl
08.02.2020 – 15.02.2020
Hotel Botenwirt byder på en helt speciel ferie, hvor i oplever familiær gæstfrihed! "Botenwirt all inclusive"
forkæler ikke kun jeres gane - med stor kærlighed og hjertelig service, forkæler vi glade børn og afslappede
forældre.
Især for familier, vintersport entusiaster og aktive mennesker, tilbyder vi det ideelle udgangspunkt for alle
aktiviteter. Udforsk de uendelige muligheder i bjergverdenen med Botenwirt som udgangspunkt - fra
babyliften (200m) kommer i nemt Kleinarls lifter og i kan tå på ski helt hen til hotellet - det ideelle
udgangspunkt for jeres vinterferie.

Billedeksempel: der kan være forskel i værelsernes interiør og møblement

Ikke-ryger værelse, ca.32m², udstyret med to separate soveværelser, en dobbeltseng og en sovesofa eller
køjeseng,2 x TV, safe, Wifi og altan, badeværelse med bruser / toilet og hårtørrer.
7 overnatninger med "Botenwirt all inklusive" og 7 dages liftkort inkl. keycard
Pris i familieværelse til 4 personer (et barn under og et barn over 14 år)

DKK 29. 850,-

Tilbuddet er gældende i 5 dage fra dags dato.

Det vil glæde os at kunne byde jer velkommen i Kleinarl!
Mange skihilsner,
Elisabeth Smed

Der tages forbehold for tastefejl, valuta- og prisændringer
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"Botenwirt all inclusive":
• Morgenbuffet med kaffespecialiteter og friske ”vafler”
• Om aftenen 3-retters menu med suppe og salatbuffet, hovedretter som kan vælges imellem
(en vegetarret) og dessert
• Ugentlig italiensk buffet og yderligere temabuffer såsom gourmetbuffet eller grill
• Om eftermiddagen "Botenwirt Jause" med Gulaschsuppe, skinkesalat og kage
• vand fra husets egen kilde - tilberedt i henhold til Grander-princippet
• Alle drikkevarer med et flot udvalg af husets vin indtil kl. 23.00 (eksklusive premiumflaskevin,
champagne, champagne og spiritus)
Yderligere inkluderede ydelser og aktiviteter:
• 90 ° sauna, infrarød kabine, tagterrasse, afslapningsrum
• Stüberl med storskærms-tv og dvd-afspiller samt et udvalg af dvd'er
• Gratis Wi-Fi i hele huset, ekstra gæstecomputer
• Parkering på hotel med ladestation til elbiler
• Legerum for børn med direkte adgang fra restauranten
• legeplads i sneen
• En gang om ugen Aprés Ski Party
• En gang om ugen curling eller kælkning
• Opvarmet skistøvlerum og skirum
• 3 timers gratis adgang til Wagrainer Wasserwelt hver dag
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Skilejepriser Sport Scherntaner Kleinarl 2019/2020

Kategori

7 dage

Silber
Ski & Stave

688,00

Silber-SET
Ski, Støvler & Stave

856,00

Gold
Ski & Stave

944,00

Gold-SET
Ski, Støvler & Stave

1224,00

Støvler
Støvler børn (6-13 år)

328,00
208,00

Hjelm

176,00

Børne R.C. set (6-13 år)

560,00

Børne R.C. set (op til 5 år)

400,00
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Skiområdet Kleinarl- Flachauwinkl-Zauchensee
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