NYERE 5-STJERNET HOTEL CENTRALT I SÖLDEN

SNOWCAMP – HOTEL BERGLAND
Hotel Bergland er placeret centralt i Sölden og har en hyggelig og afslappet
stemning. Hotellet har to gourmet-restauranter, hyggelig bar, vinbar og cigarlounge. Opholdet er inkl. Snowcamp.

Indkvarteringen
Et lækkert hotel med en hyggelig og afslappet stemning. Hotellet har to gourmet-restauranter, hyggelig
bar, vinbar og cigar-lounge. Desuden har hotellet en fantastisk spa-afdeling på hele 1700 m2 med
swimmingpool, saunaer, dampbade, hvileafdeling og udendørs whirlpool. Der er bagageservice, p-garage
og gratis wi-fi på hele hotellet.
Vi indkvarteres i juniorsuiter på ca. 40 m2 med 2 enkeltsenge, opholdsafdeling, badeværelse, balkon, TV,
safebox, minibar samt lån af badekåbe og slippers. Mod tillæg er det muligt at bestille wellness-suite på ca.
85 m2, der desuden har opholdsrum med sofa og vandseng, egen sauna samt badekar i soveværelset med
udsigt over bjergene igennem panoramavinduerne.
Opholdet inkluderer en meget lækker morgenmadsbuffet og gourmet-aftenmenu med minimum 4 retter.
Agent 007, James Bond (Daniel Craig), boede her i forbindelse med optagelserne til ”Spectre”, og hotellets
største suite, Summit Suite, hedder da også James Bond-suiten i daglig tale.
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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).

Bustranspor
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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