Az apartman
A hálószoba
1. hálószoba 2 személy részére:
• nagyméretű tükrösszekrény
• 1 francia ágy, kérésre különválasztható,
elektronikusan állítható magasság, fej és
lábrész
• nagyméretű éjjeli szekrény olvasólámpával
2. hálószoba 1 személy részére:
• Szimpla ágy állítható fejrésszel
Nagyméretű éjjeli szekrény olvasólámpával

A fürdőszoba:

• különálló toilette
• nagyméretű tusoló (120x120 cm)
• mosdókagyló kapaszkodóval
Természetesen, lehetőség van a mosásra is: A
mosókonyhánkban használh mosógépet és
szárítógépet mosóporral 5 Eur/mosás díjért.
A sípince használatára és a sícipők száritására
ingyenes lehetőséget biztosítunk.

Áraink:
75 Euro /nap
500 Euro / 7 nap
800 Euro / 14 nap inklusiv Salzburg
kártya24 óráig
vagy kérjen további felvilágosítást a
következőkről
Last Minute ajánlat
(foglalás 14 napon belül)
65 Euro / nap
400 Euro / 7 nap
inklusiv Salzburg kártya 2 felnőtt részére
700 Euro / 14 nap
inklusiv Salzburg kártya 2 felnőtt részére

Családbarát nyaralás
Berchtesgadenben
Exklusív apartman****
Családbarát berendezés
kalanddal – kívánság szerint
romantikával

Familie Datz
Am Mühlbach 7
83471 Berchtesgaden
Tel: +49 (0) 8652 - 69341
Mobil: +49 (0) 160 - 94588943
E-Mail: hausdatz@t-online.de
Web: www.hausdatz.de

Az apartman
Akadálymenmentesített apartmanunk
A 2. emeleten 49 m2 –en Berchtensgaden
központjában található.
2 hálószoba, 1 konyha és 1 fürdőszobából áll.
A nemdohányzó apartmanunk teljesen antiallergén, nincs szőnyeg, függöny, rolló.
A konyha
Teljesen felszerelt konyha
L-alakban felszerelve:
• 4 főzőlapos elektromos tűzhely, sütővel
•Mosogatógép mosogatószerel
• Hűtő fagyasztó résszel
• Mikrosütő
• Kávéfőző
• Tányér és evőeszköz készlet 6 fő részére
• Lábasok és serpenyők
•Törölgetők
• Szatelit antenna
• DVD lejátszó
• CD-s és kazettás Radio
• Internethozzáférés
• Heverő 2 fő részére
• Asztal és székek

Esetlegesen kérésre felügyelet

Tél Berchtesgadenben
• Fun Ski Arena Obersalzberg Gutshof
(1 km)
Kedvezményes áron használható sípálya családok
részére Obersalzbergben
• Sípálya Rossfeld / Zinken ( 3 km)
Roßfelden biztosan esik a hó
• Skipálya Götschen (11 km)
A Götschen sípálya berchtesgaden regionális
olimpiai támaszpontja
Königssee (6 km)
Síörömök Jennernél
• Skiterület Hochschwarzeck (14 km)
Családközpontú, kedvezményes sielés
Síkölcsönzés télen lehetséges.

Nyáron sportosan
A régiónkban a legkülönbözőbb szórakozási
lehetőségek állnak rendelkezésre. Szívesen
megtervezzük a nyaralását, vegye fel a
kapcsolatot velünk!
Csak néhány példa:
• Íjászat
• Búvárkodás
• Rafting
• Kötélpálya
• Funcart
• Hegymászás

Játék és Szórakozás
Ingyenesen kölcsönveheti a következőket:
• társasjátékok
• darts
• DVD
Használja ki a Salzburg-kártyás ajánlatunkat:
A Salzburg-kártyával megnyílik Önök előtt az
összes salzburgi kapu.
Egyszeri ingyenes belépés minden látnivalóhoz,
valamint további kedvezmények, melyek
megszépítik salzburgi tartózkodásukat.
Élvezze a romantikus tábortüzet vagy a kilátást a
„sasfészekre“ vagy a watmannra!

Extrák vendégeink számára
Kirándulások:
• Naplemente fáklyás sétával: Grünstein,
Kehlstein vagy Barmstein
• Napfelkelte reggelivel vagy pezsgős reggelivel:
Grünstein
• Fáklyás séták tábortűzzel
•Egyéni túrák is lehetségesek
• Romantikus tábortűz

