AUTENTISK TYROLERHOTEL

SNOWCAMP – HOTEL SÖLDERHOF
Dette 3-stjernede hotel ligger placeret kun 3 minutters gang fra Sölden
centrum og liften, Giggijochbahn Sölden.
Opholdet er inkl. Snowcamp.

Indkvarteringen
Det charmerende Hotel Sölderhof er beliggende centralt i Sölden og indbyder til afslapning og
selvforkælelse. På hotellet er der bar, restaurant og egen spaafdeling, hvor du kan slappe af med sauna,
dampbad og spabad efter en aktiv dag i De Østrigske Alper. Er du til en længere svømmetur, har alle
gæster også fri adgang til swimmingpool i Freizeit Arena Sölden.
Restaurantens lækre morgen- og aftensmadsbuffet byder på både lokale og internationale specialiteter.
Værelserne er velholdte og findes i varierende størrelse. Da hotellet desuden er beliggende på en mindre
vej, undgår du støj fra hovedgaden og kan sove i ro og mag.
Der er gratis parkering ved hotellet.

1 person. Enkeltværelse

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*
Side 1 af 3

Ruby Rejser | Mejlgade 46B | 8000 Aarhus C | Tel. +45 86 15 35 99
ruby@ruby-rejser.dk | www.ruby-rejser.dk

46

10-11-2019

15-11-2019

5 nætter

7498,-

UDSOLGT

2 personer. Dobbeltværelse

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

46

10-11-2019

15-11-2019

5 nætter

6248,-

FORESPØRG

3 personer. 3 sengsværelse

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

46

10-11-2019

15-11-2019

5 nætter

6248,-

UDSOLGT

4 personer. 4 sengsværelse

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

46

10-11-2019

15-11-2019

5 nætter

6248,-

UDSOLGT

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 18. oktober 2019.

Praktiske Informationer
Prisen inkluderer:
Halvpension
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).
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Bustransport
Flytransport fra København
Flytransport fra Billund

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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