
 

 
 

Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering meer dan 3 maanden voor aankomst berekenen wij geen annuleringskosten. Bij annulering vanaf 3 maanden tot 30 dagen voor aankomst berekenen wij 30% 
van de huurprijs. Bij annulering vanaf 29 dagen tot 7 dagen voor aankomst 70%. Bij annulering 6 dagen tot 1 dag voor aankomst 90% en in geval vaneen ‘no-show’ 100%.  
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af  te sluiten! 

Bankverbindung 
Raiffeisenbank Abtenau IBAN:  AT24 3500 1000 0003 4504 BIC:  RVSAAT2S001 Onder voorbehoud van veranderingen en drukfouten! 

 

Check-in: 16.00 
 

Check-out: 10:00 

Preise 
Sommer 2019 

 Prijzen zomer 2020 

 

Huurprijs per chalet en nacht 
Alle prijzen in Euro incl. gas, licht en water 

25.04.-02.05. 
29.08.-27.10. 

20.05.-27.06. 
22.08.-29.08. 

27.06.-04.07. 04.07.-11.07. 11.07.-22.08. 

Chalet Gamsblume 
90m² voor 6 personen / 3 slaapkamers 

Prijs per nacht 83,00 95,00 121,00 121,00 177,00 

Prijs per week 498,00 570,00 726,00 847,00 1.239,00 

Chalet Alpenrose 
90m² voor 8 personen / 3 slaapkamers en slaapbank voor 

2 personen in woonkamer 

Prijs per nacht 93,00 110,00 137,00 137,00 193,00 

Prijs per week 558,00 660,00 822,00 959,00 1.351,00 

Chalet Enzian 
90m² voor 8 personen / 3 slaapkamers 

Prijs per nacht 103,00 121,00 152,00 152,00 209,00 

Prijs per week 618,00 726,00 912,00 1.064,00 1.463,00 

Chalet Edelweiss 
105m² voor 10 personen / 4 slaapkamers en slaapbank 

voor 2 personen in woonkamer 

Prijs per nacht 119,00 136,00 163,00 163,00 235,00 

Prijs per week 714,00 816,00 978,00 1.141,00 1.645,00 

Chalet 91 
138m² voor 10 personen / 4 slaapkamers en slaapbank 

voor 2 personen in woonkamer 

Prijs per nacht 130,00 150,00 175,00 175,00 250,00 

Prijs per week 780,00 900,00 1050,00 1.225,00 1.750,00 

Inclusief: 
Gebruik van sauna en zwembad in het hoofdgebouw is gratis. Openingstijden zoals aangegeven bij de receptie. 

 
Familie-zomer-programma (geldig van mei tot september) is inclusief en omvat o.a. de volgende voordelen: gebruik van de tennisbaan in Annaberg, toegang tot Waldbad Lungotz, 

gebruik Donnerkogelbahn en wandeltochten met gids….. 

Informatie Bijkomende kosten (ter plaatse te voldoen) 

11.07.-22.08.2020 - minimum verblijf van 3 nachten en dagelijkse aankomst. 

Gedurende de overige perioden is dagelijkse aankomst en een minimum verblijf van 
2 nachten mogelijk.  
 
10% vroegboek-korting wanneer u boekt voor 01.04.2020 
 
7=6 … wij schenken u een nacht bij aankomst in de perioden:  
            25.04.2020 & 20.05.-27.06.2020 & 22.08.-20.10.2020 

Verplicht: 
Eindschoonmaak: huis met 3 slaapkamers  € 140,00 / huis met 4 slaapkamers  € 150,00 
Beddengoed en badhanddoeken (beddengoed, handdoek en badlaken p.p. plus 2 theedoeken per huis en 
verblijf): € 11,00 per persoon en verblijf 
Servicekosten (incl. toeristenbelasting): € 2,55 per persoon per dag (voor personen vanaf 15 jaar) 
Borg: € 200,00 per huis en verblijf 
Op aanvraag: 
Overbezetting: € 15,00 per nacht en persoon;  
Huisdier: € 10,00 per dier en nacht 
Kinderledikant (incl. beddengoed): € 15,00 per verblijf; 
Kinderstoel: € 10,00 per verblijf 


