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Félpanziós àrak a fogadòban                                                                        Téli àrak 2018/19    

 

 

  személyenként egy éjszakàra àfàval 

Elöszezon 

22.11. - 24.12.2018 

18.1. -2.2.2019 

9.2. - 3.3.2019 

Föszezon  

24.12.2018 - 6.1.2019 

2. - 9.2.2019 

Utószezon 

 

 6. - 18.1.2019 

3. - 17.3.2019 

  Félpanzió - reggelibüfé, 4 fogásos vacsora  

                      salàta büfèvel 

 

         54,- Euro 

 

           56,- Euro 

 

     52,- Euro 

   Minden szobában talàlhatò: kábel-TV és ingyenes Wi-fi csatlakozàs,  fürdöszoba, WC,  

   túlnyomó részben nyugati fekvésü balkónnal 

   Egy éjszaka tartòzkodàs esetén 4,- Euro, kèt èjszakàra 2,- Euro felàrat szàmitunk fel. 

   Az egyágyas szoba felára 5,- Euro naponta. 

  Kedvezmények gyermekek részére, két teljes szobaárat fizetö felnöttel: 

  Föszezon:    

 

  

  Utó-és elöszezon: 

0 – 3 évig : (3 év alatt) Euro 5,- naponta 

3 - 6 évig (6 év alatt) 60 % engedmény, 6 – 12 évig (12 év alatt) 40 % engedmény 

12 – 15 évig (15 év alatt) 30 % engedmény 

Két èjszaka esetén azonos a föszezonnal, 3 éjszakàtòl:  

0 - 4 évig (4 év alatt) ingyenes, 4 – 6 évig (6 év allatt): 15,- Euro éjszakánkénkt 

6 - 12 évig (12 év alatt) 50 % engedmény, 12 – 15 évig (15 év alatt) 30 % engedmény 

  Családi szobàinkban (ca. 42 m², szobák, ajtóval elválasztott hàlòszobàval): 3 személyre teljes àrat szàmitunk 

     fel, minden tovàbbi gyermek részére kedvezményt adunk! 

  Amennyiben egy teljes àrat fizetö vendég gyerekekkel foglal szobát szàlladànkban, a fizetendö àrakról foglalàskor  

     adunk felvilàgositàst. 
 
 

  Összefoglaló a “Bartelbauer” Hàzròl. 

  • Kényelmes rusztikális étterem 

  • Tàrsalgò, gyerekjàtszòval 

  • Ùjonnan beépitett lift a hàzban 

  •  Ingyenes szànkó  

 

•  Parkolò (ingyenes) 

•  Fütött ski ès ski-cipö tàroló 

•  Minden héten 1-szer ajàndék sütemény és kávé uzsonnàra 

  • A sipàlyàk es a sifutópàlyák hàzunktól kb. 1 percre talàlhatók : 

különbözö nehèzsègü pàlyàk (kèktöl – feketèig), 4ülèses lift, gyermek lift, gyermek siparadicsom, szönyeglift. 

Ski szerviz ès ski kölcsönzö, ingyenes autòbuszjàrat a Gemeindealpra, ahol, ugyanaz a ski bèrlet érvényes mint 

Mariazellben. Szàllodánk elött talàlhatò hatalmas udvar, minden évszakban nagyszerü lehetöséget nyùjt kicsiknek és 

nagyoknak jàtékra, mozgàsra (asztali tenisz, hinta, ugràló). A 25 km – es skifutòpàlya a hàz mögött halad el. 

  „Tèlicsemege“   2019 január 6.-tól február 2.-ig, és februar 9.-töl màrcius 17.-ig. 
 

       3 éjszaka félpanzióval 

       3 napos sibèrlet 

       máriacelli ajàndékcsomag                                                                                      személyenként:  249,- Euro 

       5 éjszaka félpanzióval 

       4 napos sibèrlet 

       máriacelli ajàndékcsomag                                                                                       személyenként:  379,- Euro 

 

       6 éjszaka félpanzióval  

       5 napos sibèrlet 

       máriacelli ajàndékcsomag                                                                                       személyenként:  449,- Euro 

   „Januàri ajánlat“   2019 január 7. - 25. 
 

       4 éjszaka félpanzióval + 3 napos sibèrlet                                                                személyenként:  274,- Euro 

 

A sibérletek az ajánlat idötartama alatt a Bürgeralpe,- Gemeindealpe,- és az Annabergi sipályàkon érvényesek.                                                                                                                                                                                        
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