Rasen – Antholzertal
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Prijslijst

Hotel Brötz
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
Fotos: Harald Wisthaler

Halfpension met ontbijtbuffet en 4gangendiner naar keuze met saladebuffet
Per persoon per dag in kamers met douche, toilet, balkon, telefoon, sateliet-tv, minibar, haardroger, WLAN en badjas, kluis

Standaard kamer &
Suite in de dependance
(op 300 m)

Superior
kamer

Deluxe Kamer &
Zirbel - Deluxe Kamer

Suite met afzonderlijke

Mansarden kamer*

& Zirbel Juniorkamer

& Kamer in de dependance

slaap- en woonruimte

Klein en zonder balkon
(op 300 m)

28.05. – 26.06.22

80 €

85 €

90 €

95 €

75 €

26.06. – 10.07.22

85 €

90 €

95 €

100 €

80 €

10.07. – 17.07.22

90 €

95 €

100 €

105 €

85 €

17.07. – 31.07.22

95 €

100 €

105 €

110 €

90 €

31.07. – 28.08.22

105 €

110 €

115 €

120 €

100 €

28.08. – 04.09.22

95 €

100 €

105 €

110 €

85 €

04.09. – 02.10.22

85 €

90 €

95 €

100 €

80 €

02.10. – 16.10.22

75 €

80 €

85 €

90 €

70 €

Toeslag voor 1-persoonskamer: 15,00 € per dag. Toeslag voor verblijf korter dan 5 dagen: 5,00 € per persoon per 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.
De prijzen zijn geldig plus 2,10 € toeristenbelasting* per persoon (ouder dan 14 jaar) per dag, die ter plaatse wordt betaald.
*Wettelijke toeristenbelasting („gemeetelijke verblijfsbelasting“, LG # 9 van 15.05.2012)

Superior

Deluxe

Zirbel Deluxe

Ons weekprogramma
Elke zondag welkomstaperitief met sekt (schuimwijn),
fingerfood en muziek
Wandeltochten met onze berggids
Fietstochten met gids

Special 7 = 6
in de weken 26.06. – 03.07.2022 & 25.09. – 03.10.2022
Suite

Wijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

Periode

Een paradijs in het hart van de Dolomieten

Zich steeds welkom voelen. Vanaf dag 1 van iedere minuut genieten.
Zich op zijn gemak voelen en ontspannen in een confortabele
omgeving. Tijd hebben om zich te laten verwennen. Ten volle genieten
van het veelomvattende aanbod van een goed hotel. Levensvreugde
bijtanken en onvergetelijke indrukken verzamelen. Veel comfort is hier
vanzelfsprekend. Hier bovenop komen nog eens een gezellige sfeer met
een individuele noot, zodat u een heerlijke vakantie zal beleven.
Dat is vakantie in Hotel Brötz!

Familie Sonnerer

Inclusieffaciliteiten “Hotel Brötz”
n Overdekt zwembad (32 °
) met waterval, tegenstroom en
massagesproeiers
n Whirlpool voor 6 personen (36 °
)
n Finse saune, biosauna (sanarium}, stroombad, Kneippinstallatie, rustruimte, tuin, fitnessruimte
n Solarium voor het hele lichaam, zonneweide,
infraroodcabine, massages en ProVib tegen betaling
n High-speed draadloos internet in de kamers en in het hotel
n Grote kinderspeelruimte, biljard, airhockey, tafelvoetbal,
playstation en Nintendo-Wii
n Fietsen, mountain bikes en E-bikes kunnen gratis in het
hotel geleend worden
n Gratis transfert van het treinstation Olang/Valdaora
n Transfert van de luchthaven Bozen/Bolzano - Innsbruck Verona - Treviso - Venetië - Mailand, Bergamo
op aanvraag en tegen betaling

Highlights zomer 2022
Holidaypass
Met de gratis Premium Holidaypass kunt u
in heel Zuid-Tirol onbeperkt gebruik maken
van alle openbare vervoersmiddelen incl.
de regionale trein. Bovendien krijgt u talrijke
kortingen en kunt u gratis deelnemen aan vele
actieve programma's.

MMM Corones
In het zesde en laatste museum van Reinhold
Messner, het op Kronplatz op 2275 meter
hoogte gelegen MMM Corones, gaat het over
het traditionele aplinisme en de grote wanden
van de Dolomieten en de Alpen.

Kinderwereld Olang
De nieuwe Kinderwereld in Olang is een
uitgestrekte speeltuin aan de bosrand,
midden in de natuur, met een waterwereld en
klimwereld.

Natuurbelevingspad
Het belevingspad bij het Antholzer Meer
verklaart op speelse manier de fauna en
flora van het gebied. Bovendien is het meer
het vertrekpunt voor talrijke onvergetelijke
wandeltochten.

