Υπνοδωμάτια
. Υπνοδωμάτιο για δύο άτομα το οποίο
περιλαμβάνει:
• Μεγάλη ντουλάπα με καθρέπτες εξωτερικά
• Δύο ηλεκτρικά κρεβάτια με τηλεχειριστήριο
που προσφέρουν ξεκούραση με κατάλληλη
ρύθμιση στο κεφάλι, στη μέση και τα πόδια
(υπάρχει δυνατότητα για διπλό κρεβάτι αρκεί να
μας ενημερώσετε)
• Δύο κομοδίνα με φωτισμό
• Χρηματοκιβώτιο
Υπνοδωμάτιο για ένα άτομο το οποίο
περιλαμβάνει:
• Ένα μονό κρεβάτι
• Ένα κομοδίνο με φωτισμό

Μπάνιο

Οι Τιμές μας
75 ευρώ την ημέρα
500 ευρώ για 7 ημέρες
800 ευρώ για 14 ημέρες (στην τιμή
περιλαμβάνεται η «Salzburg Card
24 ωρών»)
Προσφορά (για κράτηση μέχρι και 14
ημέρες πριν τη διαμονή σας, εφόσον υπάρχει
διαθεσιμότητα)
65 ευρώ την ημέρα
400 ευρώ για
24 ωρών» για δύο ενήλικες)
700 ευρώ για 14 ημέρες (στην τιμή
περιλαμβάνεται η «Salzburg Card
24 ωρών» για δύο ενήλικες)

Οικογενειακές Διακοπές
στο
Berchtesgaden

• Το μπάνιο είναι ευρύχωρο και περιλαμβάνει:
• Άνετη ντουζιέρα (120x120 cm)
• Νιπτήρα με φωτιζόμενο καθρέπτη
• Καλλυντικά μπάνιου και αιθέρια έλαια
• Πιστολάκι μαλλιών
• Μεγεθυντικός καθρέπτης

Υπάρχει δυνατότητα χρήσης πλυντηρίου ρούχων
και στεγνωτηρίου με χρέωση 5 ευρώ για κάθε
χρήση
Επίσης υπάρχει δωρεάν αποθηκευτικός χώρος,
όπου μπορείτε να τοποθετείτε τα είδη του σκι
έπειτα από χρήση.

Οικογένεια Datz
Am Mühlbach 7
83471 Berchtesgaden
Τηλl: +49 (0) 8652 - 69341
Κινητόl: +49 (0) 160 - 94588943
Ηλ.Διεύθ: hausdatz@t-online.de
Ιστοσελίδα: www.hausdatz.de
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε στα
αγγλικά είτε στα γερμανικά

Επιπλωμένο Διαμέρισμα **** ιδανικό για
όλη την οικογένεια
Σε έναν υπέροχο τόπο που προσφέρει
περιπέτεια και ρομαντισμό

Το διαμέρισμα (42 τμ) βρίσκεται στο δεύτερο
όροφο του σπιτιού μας στο Berchtesgaden μόλις
10 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της πόλης.
Περιλαμβάνει 2 υπνοδωμάτια, ενιαία κουζίνα με
σαλόνι και ευρύχωρο μπάνιο.
Το διαμέρισμα διατίθεται μόνο σε μη
καπνίζοντες και είναι κατάλληλο για άτομα που
πάσχουν από αλλεργίες (δεν υπάρχουν χαλιά και
κουρτίνες) καθώς και για άτομα με προβλήματα
όρασης.
Κουζίνα-Σαλόνι
Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη και
περιλαμβάνει:
• Κεραμική κουζίνα με 4 εστίες και φούρνο
• Πλυντήριο πιάτων και απορρυπαντικό
πλυντηρίου πιάτων
• Ψυγείο με κατάψυξη ***
• Φούρνο μικροκυμάτων
• Μηχανή καφέ
• Πιάτα και μαχαιροπίρουνα για 6 άτομα
• Κατσαρόλες WMF
• Πετσέτες κουζίνας
Το σαλόνι περιλαμβάνει:
• Δορυφορική τηλεόραση
• Συσκευή αναπαραγωγής DVD
• Συσκευή αναπαραγωγής CD
• Πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Διπλό καναπέ που γίνεται κρεβάτι
• Τραπεζαρία

Ο Χειμώνας στο Berchtesgaden

Το Berchtesgaden είναι μία από τις ωραιότερες
περιοχές της Βαυαρίας για χειμερινά σπορ. Σε
απόσταση ελάχιστων χιλιομέτρων από το κέντρο
της πόλης υπάρχουν πολλές πίστες για σκι,
snowboard και έλκηθρο τόσο για έμπειρους όσο
και για αρχάριους. Η πρόσβαση γίνεται με
τελεφερίκ. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Το Fun Ski Arena Obersalzberg Gutshof
(1 χλμ)
Μία πίστα για όλη την οικογένεια
• Το Ski Resort Ross Field / tines (3 χλμ)
Η πιο ασφαλής πίστα σκι για όλη την οικογένεια
με φυσικό χιόνι στο Berchtesgaden
• Το Götschen Ski Resort (11 χλμ)
Αυτή η πίστα αποτελεί την τοπική ολυμπιακή
βάση
• Το Ski Resort Jenner-Königssee (6 χλμ)
Πρόκειται για μία πίστα που απευθύνεται σε
έμπειρους σκιέρ.
•Το Hochschwarzeck Ski Resort (14 χλμ)
Μία πίστα φιλική για όλη την οικογένεια με
δυνατότητα ενοικίασης έλκηθρου.

Στην περιοχή μας υπάρχει η δυνατότητα για
πολλές δραστηριότητες. Κι εμείς είμαστε εδώ για
να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε όποια ή
όποιες σας ενδιαφέρουν. Ενδεικτικά
αναφέρουμε:
• Τοξοβολία
• Κατάδυση
• Ράφτινγκ
• Κάρτ
• Ορειβασία

Παιχνίδια και διασκέδαση

Θα ήταν χαρά μας να φροντίσουμε τη
διασκέδασή σας δανείζοντάς σας χωρίς
επιβάρυνση :
• Επιτραπέζια παιχνίδια
• Στόχο για βελάκια
• Διάφορα DVD
Χρησιμοποιήστε επίσης την Salzburg Card που
σας προσφέρουμε και επισκεφτείτε δωρεάν τα
αξιοθέατα στην πόλη του Mozart και όχι μόνο.

Υπάρχει δυνατότητα φύλαξης παιδιού αν μας το ζητήσετε

Καλοκαιρινές δραστηριότητες

Χαλαρώστε στο τέλος της ημέρας στην όμορφη
αυλή μας ανάβοντας μία ρομαντική φωτιά
απολαμβάνοντας τη θέα προς το Eagle’s Nest και
την πανέμορφη κορυφή Watzmann, σύμβολο της
περιοχής.

Και κάτι ξεχωριστό για εσάς
Πεζοπορία:
• Ανάβαση και ηλιοβασίλεμα στο Grünstein, στο
Kehlstein ή στο Barmstein και κατάβαση με
πυρσούς
• Ανάβαση και ανατολή στο Grünstein και
παραδοσιακό πρωινό ή πρωινό με σαμπάνια
• Νυχτερινή πεζοπορία με πυρσούς
• Ρομαντική βραδιά γύρω από μικρές φωτιές

