
 

 
 

Annuleringsvoorwaarden 
Kostenloze annulering of omboeking van uw verblijf is tot 30 dagen voor aankomst mogelijk. Tot 14 dagen voor aankomst betaalt u 70%, tot 7 dagen voor aankomst 90% en vanaf 6 dagen voor 
aankomst en 'NoShow' 100% van het huurbedrag. 
Bankgegevens 
Raiffeisenbank Abtenau-Russbach; IBAN:  AT24 3500 1000 0003 4504; BIC:  RVSAAT2S001 Onder voorbehoud van veranderingen en drukfouten! 

CHECK-IN: 16:00 

CHECK-OUT: 10:00 

Prijzen winter 2022/23 

 

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

03.12.-23.12. 
18.03.-01.04. 

07.01.-04.02. 

01.04.-15.04. 
04.02.-18.02. 
04.03.-18.03. 

23.12.-30.12. 
18.02.-04.03. 

30.12.-07.01. 

Chalet Gamsblume 
90m² voor 6 personen / 3 slaapkamers 

Prijs per nacht 135,00 214,00 299,00 344,00 464,00 

Chalet Alpenrose 
90m² voor 8 personen /  3 slaapkamers en  

slaapbank voor 2 personen in de woonkamer 
Prijs per nacht 155,00 234,00 324,00 369,00 499,00 

Chalet Enzian 
90m² voor 8 personen / 3 slaapkamers 

Prijs per nacht 170,00 254,00 364,00 409,00 539,00 

Chalet Edelweiss 
105m² voor 10 personen /  4 slaapkamers en 
 slaapbank voor 2 personen in de woonkamer 

Prijs per nacht 200,00 289,00 414,00 464,00 619,00 

Chalet 91 
138m² voor 10 personen / 4 slaapkamers en  
slaapbank voor 2 personen in de woonkamer 

Prijs per nacht 240,00 321,00 424,00 499,00 619,00 

Informatie: Bijkomende kosten (ter plaatse te voldoen): 
23.12.22 – 07.01.23 
minimum verblijf van 6 nachten met dagelijkse aankomst en vertrek. Geen aankomst 
mogelijk op 25.,26. en 31-12-22 
 
04.02.-04-03.: 
minimum verblijf van 7 nachten en aankomst en vertrek op zaterdag 
 
In de overige perioden dagelijkse aankomst en een minimum verblijf van 3 nachten 
 
4=3 …  wij schenken u een nacht bij aankomst op:  
            03.12.-17.12.  

4=3 …  wij schenken u een nacht bij aankomst op: 
05.12.-15.12. 

Verplicht: 
Eindschoonmaak: huis met 3 slaapkamers  € 155,00 / huis met 4 slaapkamers  € 165,00 
Beddengoed en badhanddoeken (beddengoed, handdoek en badlaken per persoon (plus 2 keukendoeken 
per huis en verblijf)): € 11,90 per persoon en verblijf 
Servicekosten (incl. toeristenbelasting): € 2,65 per persoon per dag (voor personen vanaf 15 jaar) 
Borg: € 200,00 per huis en verblijf 
 
Optioneel: 
Overbezetting: € 15,00 per nacht en persoon;  
Kinderledikant (incl. beddengoed): € 15,00 per verblijf; 
Kinderstoel: € 10,00 per verblijf 
Huisdier: € 12,00 per dier en nacht (alleen op aanvraag) 
 

Inclusief: 

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


