
Toeslag per persoon
10d/7n 17d/14n

1-pers. kamer (op aanvraag)  € 178  € 356 

Kind tem 2 jaar met 2 volw.  GRATIS  GRATIS 

Kind 3 tem 7 jaar met 2 volw.  € 463  € 703 

Kind 8 tem 11 jaar met 2 volw.  € 570  € 899 

3e volw.  € 677  € 1095 

Prijs per persoon  
in kamer & ontbijt

Afreisdata
2-pers. kamer

10d/7n 17d/14n

12 juni 23  € 809  € 1455 

19 juni 23  € 809  € 1455 

26 juni 23  € 830  € 1479 

03 juli 23  € 830  € 1479 

10 juli 23  € 840  € 1492 

17 juli 23  € 840  € 1492 

24 juli 23  € 840  € 1492 

31 juli 23  € 840  € 1492 

07 augustus 23  € 840  € 1492 

14 augustus 23  € 830  € 1479 

21 augustus 23  € 809  € 1455 

28 augustus 23  € 809 -

Ligging: het hotel bevindt zich in het centrum van het gezellige, 
bruisende Mayrhofen, waar altijd wat te beleven valt.  Het hotel is 
gelegen vlakbij de kabelbaan en op slechts 100 m van de bushalte.

Algemene info: restaurant, bar, tuin, lift, leeskamer, gratis wifi, spa 
met o.a. sauna, stoombad, infraroodcabine en waterbedden.

Kamers: alle kamers (2-4 pers.) zijn  ingericht in een rustiek 
Tiroolse of een moderne landelijke stijl.  Ze zijn voorzien van een 
badkamer met bad of douche, toilet, telefoon, tv, kluis, haardroger, 
gratis wifi en meestal met balkon.

Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet. s’ Avonds is er de mogelijkheid 
om in het hotel te genieten van een heerlijk à la carte menu, ter plekke 
te betalen. Verder zijn er veel gezellige drink- en eetmogelijkheden in 
de directe en zeer gezellige omgeving van het hotel! 

Opstapplaatsen: A 
Niet inbegrepen: verblijftaks ter plaatse te betalen.

TOP LIGGING!
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HOTEL PERAUER***

Mayrhofen • 10 of 17 dagen

GRATIS
Royal Class
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