Kerstmismagie
4=3
in de tijd voor de
vrije keuze
16.12. – 25.12.2022

4 dagen kerstvakantie
en slechts 3 betaten!

Speciaal
7=5

Witte Weken
7=6

Speciaal
6=5

van
16.12. – 23.12.2022
17.12. – 24.12.2022
18.12. – 25.12.2022

van
11.03. – 18.03.2023
12.03. – 19.03.2023
25.03. – 01.04.2023

van
23.12. – 29.12.2022
24.12. – 30.12.2022
02.01. – 08.01.2023

7 dagen vakantie en
slechts 5 betaten!

7 dagen vakantie en
slechts 6 betaten!

6 dagen vakantie en
slechts 5 betaten!

Weekprogramma
Welkomstdrankje
Met de hotelbus en met skibegeleiding
naar de mooiste skigebieden in Zuid-Tirol
Sneeuwschoenwandeling met begeleider
Begeleide winterwandeling

Rasen – Antholzertal

Beste
prijsgaran
tie
bij een
directe
boeking

© IDM Südtirol-Alto Adige/Harald Wisthaler

Wandel- en skiweken

+ inclusief faciliteiten “Hotel Brötz” (zie details)
Beleef de mooiste plekjes en pistes van de Dolomieten
en ontdek de heerlijke bergwereld van Zuid-Tirol. Laat
de dag vol belevenissen de revue passeren in ons
wellnesscentrum en bij een heerlijk diner!

Prijslijst winter 2022/2023
08.01. –
15.01.2023

15.01. –
28.01.2023

29.01. –
18.02.2023

18.02. –
26.02.2023

Per persoon in een
„Superieur“ kamer
voor 7 dagen HP
(zonder skipas)

770 €

805 €

805

840 €

Skipas voor 6 dagen
Kronplatz

312 €

312 €

347 €

347 €

Data

Aanbieding vanaf

770 €
per persoon

Skiën in de zonweken
+ inclusief faciliteiten “Hotel Brötz” (zie details)

7 dagen HP in een Superior-kamer en 6-daagse Kronplatzskipas
Data

Volwassenen

0 - 31
Jaar

4 - 71
Jaar

25.02. – 11.03.2023

1.152 €

Gratis*

402,50 €*

11.03. – 18.03.2023
12.03. – 19.03.2023

1.037 €

Gratis*

345 €*

18.03. – 25.03.2023

1.007 €

Gratis*

367,50 €*

25.03. – 01.04.2023

902 €

Gratis*

315 €*

01.04. – 16.04.2023

1.007 €

Gratis*

367,50 €*

* Bij verblijf van de kinderen op de slaap-kamer
van de ouders en max. 1 kind gratis krijgt het
tweede kind bij HP 50 % korting
°Bij verblijf op de kamer van de ouders of op
een mansardekamer

8 - 92
Jaar

10 - 16 3
Jaar

645,50 €° 806,50 €°
588 €°

726 €°

557,50 €° 704,50 €°
505 €°

631 €°

557,50 €° 704,50 €°

Senioren 4

1.117 €
1.002 €
980 €
875 €
980 €

geboren na 26.11.2014
geboren tussen 26.11.2012
en 26.11.2014
3
geboren na 26.11.2006
en 26.11.2012
4
geboren voor 26.11.1957
1
2

Aanbieding vanaf

902 €

7 dagen HP & 6-daagse Skipas

Niederrasner Strasse 29 – 39030 Rasen/Antholz – Zuid-Tirol – Italië
Tel. +39 0474 496 138 – Fax +39 0474 498 052
info@hotelbroetz.com – www.hotelbroetz.com

Halfpension met ontbijtbuffet en 4-gangendiner
naar keuze met saladebuffet

Periode

Standaardkamer

Superiorkamer

Deluxe &
Suite & Alpenden
Alpenden Deluxe
Junior Suite

Mansardekamer*

Dependance

16.12.22 – 08.01.23

145 €

150 €

155 €

160 €

120 €

130 €

08.01. – 15.01.23

105 €

110 €

115 €

120 €

90 €

100 €

15.01. – 18.02.23

110 €

115 €

120 €

125 €

95 €

105 €

18.02. – 26.02.23

115 €

120 €

125 €

130 €

100 €

110 €

26.02. – 19.03.23

110 €

115 €

120 €

125 €

95 €

105 €

19.03. – 16.04.23

100 €

105 €

110 €

115 €

85 €

95 €

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Per persoon per dag in kamers met douche, toilet, balkon, telefoon, sateliet-tv,
kluis op de kamer, minibar, haardroger, WIFI en badjas

Toeslag voor 1-persoonskamer: 15 € per dag. Toeslag voor verblijf korter dan 5 dagen: 5 € per persoon en dag. Het eerste kind tot 3 jaar halfpension en kinderbedje gratis, het tweede kind -50 %. Van 4 tot 9 jaar -50 % en van 10 tot 15 jaar -30 %. Korting bij verblijf op de kamer van
de ouders in 3e en 4e bed.
Oudejaarsavonddiner inclusief!
De prijzen zijn geldig plus 2,10 € toeristenbelasting** per persoon (ouder dan 14 jaar) per dag, die ter plaatse wordt betaald.
* Klein en zonder balkon
** Wettelijke toeristenbelasting (“gemeentelijke verblijfsbelasting”, LG # 9 van 15.05.2012)

Superior

Deluxe

Een sfeer waarbij u zich goed voelt ...
Inclusieffaciliteiten

Alpenden Deluxe

Alpenden Junior Suite

Suite

De fijnste manier om het nieuwe jaar in te zetten: een
wintersportvakantie in Hotel Brötz! Buiten ligt het wit besneeuwde
landschap van het betoverende Antholzertal, binnen is het genieten
geblazen en kunt u gebruik maken van de wellnessfaciliteiten. Dit alles
gaat gepaard met een traditionele gastvrijheid en een comfortabele
behaaglijkheid. Langlaufloipen op wereldbekerniveau, skiplezier op de
mooiste Dolomietenpistes, beweging in de uitgestrekte natuur, ver van
de drukte en het lawaai van alle dag, dat is vakantie in Hotel Brötz. Volg
de zon aan de horizon – in gedachten of actief in de sneeuw. Geniet van
de gezellige sfeer van onze hotelkamers en appartementsuites en kies
uit het veel omvattende aanbod van ons huis.
Van harte welkom in Hotel Brötz!

Familie Sonnerer

n Overdekt zwembad (32 °
C) met waterval,
tegenstroom en massagesproeiers
n Whirlpool voor 6 personen (36 °
C)
n Finse sauna, biosauna (sanarium), stroombad,
Kneipp-installatie, rustruimte, tuin
n Solarium voor het hele lichaam.
n Zonneweide, infraroodcabine, massages tegen
betaling en ProVib tegen een vergoeding
n High-speed draadloos internet in de kamers en in
het hotel
n Grote kinderspeelruimte, biljard, airhockey,
tafelvoetbal, Playstation en Nintendo-Wii
n Sleeën, sneeuwschoenen en stokken voor winterwandelingen kunnen gratis in het hotel geleend worden
n Verwarmde ruimte voor ski-uitrusting
n Gratis ski-en skischoenenopslag op het
basisstation Kronplatz
n Vanaf het hotel kunt de skibus nemen naar de unieke
skicarrousel Kronplatz
(2.275 m), (reistijd ongeveer 7 minuten) – een skiberg
met 4 afdalingen en meer dan 120 km skipistes,
360 °panorama
n Snowpark en halfpipe. Alle pistes worden besneeuwd,
waardoor ze van december tot eind april
sneeuwzeker zijn
n Gratis skibus voor langlaufers en wandelaars in het
langlaufcentrum Antholz en Gsieser Tal
n Meer dan 200 km aan aangelegde loipen door het
Pustertal
n Gratis transfer van het treinstation Olang/Valdaora
n Transfer van de luchthaven Bozen/Bolzano –
Innsbruck – Verona – Treviso – Venetië – Milaan –
Bergamo op aanvraag en tegen betaling

