HOTEL MED TOP PLACERING!

SNOWCAMP – HAUS ULRICH
Dette hyggelige hotel ligger blot 230 meter fra liften, Giggijochbahn Sölden.
Opholdet er inkl. Snowcamp.

Indkvarteringen
Haus Ulrich ligger centralt placeret i Sölden omringet af de smukke Alper. Nyd derfor den skønne udsigt
uanset hvor du befinder dig. Gasthaus Ulrich ligger desuden i kort gåafstand til butikker, skiudlejning og
hovedliften, Giggijochbahn, derfor bliver det ikke nemmere at komme omkring til de ting du skal bruge i
løbet af din skiferie.
Alle værelser er opført i moderne stil og udstyret med badeværelse, wi-fi og safety-boks. I stueetagen
finder du restauranten Corso, og der er derfor ikke langt til nærmeste aftensmåltid efter en lang dag på ski.
På hotellet er der desuden mulighed for parkering.

1 person. Enkeltværelse

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

46

10-11-2019

15-11-2019

5 nætter

6748,-

UDSOLGT
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2 personer. Dobbeltværelse

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

46

10-11-2019

15-11-2019

5 nætter

6048,-

UDSOLGT

3 personer. 3 sengsværelse

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

46

10-11-2019

15-11-2019

5 nætter

6048,-

UDSOLGT

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 18. oktober 2019.

Praktiske Informationer
Prisen inkluderer:
Morgenmadsbuffet
5 dage på pisten inkl. liftkort
5 overnatninger
Alle de testski og testboards du kan drømme om
Skiundervisning med landets bedste instruktører
Diverse events og workshops
Prisen inkluderer ikke:
Drikkevarer
Forplejning ud over det nævnt i beskrivelsen
Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
Transport:
Læs mere om vores transportmuligheder her (Bestilles i bookingproceduren).

Bustransport
Flytransport fra København
Flytransport fra Billund
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Bemærk:
Yderligere prisinformation samt eventuelle rabatter, tillæg, transportformer, tilvalg og fravalg findes i selve
bookingproceduren.
Bookingproceduren kan derfor også blot benyttes til at beregne prisen på din rejse. (Nogle rabatter og
tillæg afhænger af den rejsendes alder. Vær derfor opmærksom på at indtaste fødselsdato).

Læs mere om Snowcamp 2019.
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