
PRIJS PER PERSOON  
IN HALFPENSION

Afreisdata 2-pers. kamer

10d/7n 17d/14n

11 jun 18 € 507 € 876

18 jun 18 € 507 € 876

25 jun 18 € 527 € 900

02 jul 18 € 527 € 900

09 jul 18 € 537 € 912

16 jul 18 € 537 € 912

23 jul 18 € 537 € 912

30 jul 18 € 537 € 912

06 aug 18 € 537 € 912

13 aug 18 € 527 € 900

20 aug 18 € 507 € 876

27 aug 18 € 507 € 876

03 sep 18 € 507 -

TOESLAG PER PERSOON
10d/7n 17d/14n

1-pers. kamer € 63 € 126

Kind 3 tem 15 j + 2 volw. € 316 € 495

Kind tem 2 j + 2 volw.  GRATIS  GRATIS 

Ontbijtbuffet bij terugreis € 7,99 € 7,99

AUTOVAKANTIES: 
prijzen op aanvraag beschikbaar

-10%

HOTEL ERZHERZOG JOHANN
Ligging: rustig gelegen 3-sterrenhotel in het cen-
trum van het idyllische dorpje Uderns in de on-
middellijke nabijheid van de bushalte en van het 
treinstation van de Zillertalbahn. In dit hotel is het 
mogelijk om de Zillertal Activcard aan te kopen : 
ticket voor o.a. de kabelbaan, trein en bus te ge-
bruiken.
Algemene info: hotel in de stijl van een Tiroolse 
herberg met lift, restaurant, bar, tuin met terras 
en ligstoelen, wifi (tegen betaling), kluis aan de 
receptie, speelzaal voor kinderen, tafeltennis, 
darts, kleine spa met o.a. Finse sauna, solarium en 
stoombad.
Kamers: alle kamers (1-4 pers.) zijn comfortabel 
ingericht en voorzien van een badkamer met bad 
of douche, toilet, haardroger (aan de receptie be-
schikbaar), telefoon, tv en meestal met balkon.
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet, ’s avonds ui-
terst verzorgde 3-gangen keuzemenu van lokale en 
internationale gerechten met saladebuffet.  Vegeta-
rische maaltijden op aanvraag.
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Royal ClassMAX. 20 kgHotel Erzherzog Johann
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