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Appartemen árak                                                                                           Téli àrak 2017/18

Az Üdülöhàz  (    Az Udülöház (Appartment) az éttermünk mögötti sajàt területünkön talàlható, nyugodt, napos környezetben, ahonnan  a 
sipàlya 2 perc alatt (gyalog) elèrhetö.

Appartment àrak naponta (àrammal; vizzel; fütèssel; törölközökkel àgynemüvel, és àfàval)

6. – 19.1.2018 24.12.2017 – 6.1.2018

3. – 10.2.2018

23.11. – 24.12.2017
19.1. – 3.2.2018
10.2. – 18.3.2018

Kèt före 54,- 67,- 64,-

Minden következö szemèly 
(gyerek 4-eves körtól) 11,- 11,- 11,-

Minden gyerek
 0 – 4 èvig Ingyen (3. nap-tòl) 5,- 5,-

A vègsö  takaritàs 30,- Euro. Mindennapos takaritàs esetén egy csekély felàrat számitunk fel. Az appartement-
eket az érkezés napján 15 òràtòl lehet elfoglalni.

Az Üdülöhàz (Appartement)

Az üdülöhàz ingyenes parkolóval és fütött sicipö tárolóval rendelkezik. A hàz körüli kert gyermekek és felnöttek részére 
egyaránt rendelkezésre áll. Èlelmiszer bolt kb. 2 percre a szàllàstòl.

Pòtszolgàltatàs az Appartement-hez az ètteremben.
                                                                                                       Felnött                         Gyermek

Kezdje a reggelt finom falatokkal a reggeli büfènkböl ….                                6,9 Euro                       4,5 Euro 
                                                                                                                                                   (2 éves korig ingyenes)  
ès èlvezze az estét egy 3 fogàsos vacsoràval és salàta büfèvel                          11,5 Euro                      7,5 Euro

Az Appartment berendezèse
(4  egyenlö nagyságú 42 m² App.,  ideális 2 felnött, és 2-3 gyermek részére)

 · Elöszoba
 · Fürdöszoba tusolòval, hajszáritóval, szeparált WC-helység
 · Hàlòszoba franciaàggyal (180 x 200) és 
    egy kihùzhatò pòtàgy (130 x 200) ami 1 – 2 gyermek rèszère felel meg
 · Egy nyugati fekvèsü, kényelmes ètkezö sarok, teljes berendezésü konyhablokk (á Dürriegl, Bürgeralpe App. - ban
    2 ceranlapos, sütö nélküli tüzhely és mélyhütö nélkülé hütöszekrény, a Zellerhüte-Ötscher App-ban 4 ceranlapos és
    sütövel rendelkezö tüzhely, valamint mélyhütöpolccal felszerelt hütö taláható), kávéfözö, mikro, mosogatógép
 
 · Minden App. kábel TV-vel és ingyenes Wi-fi csatlakozàssal rendelkezik

 · Ingyenes szánkó kölcsönzés

 · Megrendelésre az App.-hoz visszük a friss pékárút

   Tàrsasjàtèkok, ès tippek a szabadidö eltöltèsèhez, Gyermek àgy (ràcsos kisàgy) igény szerint rendelkezésre àll. 
   A kèt 1. emeleti appartmann rendelkezik közös ajtòkkal az elöszobàban, ami nagy csalàdok rèszère is megfelel.

“Ötscher” appartman földszinten terasszal.
„Zellerhütte“ appartman elsö emeleti balkonnal.

“Bürgeralpe” appartman földszinten terasszal.
„Dürrieglalm“ appartman elsö emeleti balkonnal.
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