
PRIJS PER PERSOON  
IN KAMER & ONTBIJT

Afreisdata 2-pers. kamer

10d/7n 17d/14n

11 jun 18  € 557  € 968 

18 jun 18  € 557  € 968 

25 jun 18  € 577  € 993 

02 jul 18  € 577  € 993 

09 jul 18  € 586  € 1004 

16 jul 18  € 586  € 1004 

23 jul 18  € 586  € 1004 

30 jul 18  € 586  € 1004 

06 aug 18  € 586  € 1004 

13 aug 18  € 577  € 993 

20 aug 18  € 557  € 968 

27 aug 18  € 557  € 968 

03 sep 18  € 557  - 

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

Halfpension  € 105  € 210 

Single in 2-pers.kamer  € 147  € 294 

Kind 3 tem 7 j + 2 volw.  € 348  € 553 

Kind 8 tem 11 j + 2 volw.  € 415  € 687 

Kind tem 2 j + 2 volw.  GRATIS  GRATIS 

Kinderbedje (ter plaatse)  € 70  € 140 

3e volw. in 1 kamer  € 482  € 821 

Ontbijtbuffet bij terugreis € 7,99 € 7,99

AUTOVAKANTIES: 
prijzen op aanvraag beschikbaar

-10%

HOTEL GARNI ROBERT
Ligging: het hotel bevindt op een rustige plek in 
het centrum van het gezellige, bruisende Mayrho-
fen, niet ver van de kabelbaan en de bushalte.  De 
winkelstraat van Mayrhofen ligt op slechts 200 m 
van het hotel.
Algemene info: ontbijtruimte, tuin, lift, gratis wifi in 
de openbare ruimtes, spa met o.a. een Finse sau-
na, stoombad, infraroodcabine, ontspanningsruim-
te met waterbedden en een fitnessruimte.
Kamers: alle kamers (1-4 pers.) zijn mooi en com-
fortabel ingericht en zijn voorzien van een badka-
mer met bad of douche, toilet, telefoon, tv, kluis, 
haardroger, make-up spiegel en balkon.
Maaltijden: Een uitgebreid ontbijtbuffet wordt ge-
serveerd in de ontbijtruimte van het hotel zelf.  Bij 
boeking van halfpension wordt er een verzorgde 
3-gangen keuzemenu met saladebuffet geserveerd 
in het nabijgelegen hotel Perauer. (vervoer naar en 
van het hotel Perauer mogelijk en ter plaatse aan 
te vragen).
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Hotel Garni Robert
ZILLERTAL - MAYRHOFEN • 10 OF 17 DAGEN • OPSTAPPLAATSEN: A 

GRATISGRATIS
Royal ClassMAX. 20 kg


