Priser og betingelser for booking af
Danmarks Skiforbunds hotel i Zell am See/Bruck:

Priser:
Standard priser:
EUR: 45,00 per person/døgn inklusiv halvpension
(Standardpris = hele perioden, undtagen jule- & nytårsugen, samt uge 7 & 8)
Jule- & Nytårsuge (22.12 – 02.01):
EUR: 55,00 per person/døgn inklusiv halvpension
Uge 7 & 8:
EUR: 50,00 per person/døgn inklusiv halvpension
Tillæg for enkeltværelse: EUR 10,00 pr. person/døgn
Frit ophold for en person gives ved person nr. 21 og
41 etc..
Børnerabatter:
For børn overnattende i værelse med 2 fuldbetalende gæster:
0-5 år: 100% rabat,
6-10 år: 50% rabat
11-14 år 30% rabat
bookinger:
1. bookingperiode.
Booking type 1: Villaen bookes som hele uger og hele
villaen (min. booking 36 personer).
2. bookingperiode:
Booking type 2: Villaen kan bookes, med restsenge
(minimum booking 24 personer). Ophold af 7, 4 og 3
dages varighed kan bookes. DSkiF forpligter sig til at
forsøge at sælge de ”tomme” dage og overskydende
senge til andre skiklubber eller disciplinteams
3. Bookingperiode:
Booking type 3: Individuelle bookinger, hvor det må
påregnes at der bor andre i Villaen
1. booking periode:
2. booking periode:
3. booking periode:

01. maj – 15. maj
16. maj – 01. juni
02. juni – 15. juni

Udenfor de anviste booking perioder, kan booking
ske til forbundet som forespørgsel.

Villa Lukashansl

Annulleringer/aflysninger:
Bookinger kan annulleres inden for nedennævnte intervaller.
● 30-15 dage før ankomst:
Bortfalder depositummet
● 14-0 dage før ankomst:
Bortfalder 100% af indbetalingen

Zell am See

depositum:
Ved booking modtager skiklub eller disciplinteam en
bekræftelse på bookingen, herefter skal der inden
14 dage indbetales depositum DKK 2.000,-.
Når depositum er indbetalt, er bookingen gældende
og bindende for begge parter. Er bookingen en
”type 1 booking”, råder skiklub herefter over hele
villaen i hele den bookede uge(r), og faktureres
for det bookede antal personer i booking perioden.
betaling:
1 mdr. før afrejse skal det resterende beløb
indbetales til Danmarks Skiforbund.
andre ydelser/ekstra ydelser:
Eventuel turistskat samt alle ekstra ydelser bestilt
lokalt (skileje, madpakker, barregninger, telefon,
internet etc.) skal afregnes direkte med hotellet, inden
afrejse.
roominglister:
Senest 1 mdr. før ankomst skal endelige
roominglister tilsendes skiforbundet.
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aftalepartner:
Danmarks Skiforbund har hotelkontrakten med
hotellet. Skiklubben eller disciplinteamet har
booking aftalen med Danmarks Skiforbund. Den af
klubben udpegede turleder er ansvarlig overfor
hotellet under opholdet.
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andet:
Videresalg af senge/bookinger kan kun ske til
Danmarks Skiforbund, dets medlemsklubber og
deres medlemmer.
Produktsponsorat: Craft

Periode:
Danmarks Skiforbund råder over hotellet i perioden
fra den 01. oktober – 30. april hver sæson.

Skiklubbernes eget hotel

Eksklusiv HOTELaftale for medlemmer
UNDER Danmarks Skiforbund

hotelFAKTA

Skiklubbernes eget hotel i
Zell am See/Bruck!

Der er 15 værelser, med 2, 3 eller evt. 4 senge, idet rummene er
meget store. Endvidere er der en
lejlighed med tre værelser og 6
sengepladser. I værelserne er der
tv, telefon, bad og toilet etc.
I alt kan villaen rumme max. 50
overnattende gæster.

Familien Mayr i Bruck am Grossglocknerstrasse har
stillet Villa Lukashansl til rådighed, eksklusivt for Danmarks Skiforbund.

I kælderen/stueplan er der sociale
faciliteter med samlings- og TVrum, morgenmadsstue etc. samt
et lille anretterkøkken.
I samme plan findes der skistald,
med tilhørende ski præpareringsrum. Der er indlagt trådløst internet i villaen.
I hotellets kælder findes en skiudlejning med rimelige priser.

Villaen ligger blot 10 min. buskørsel fra Zell am See skiområde med 130 piste kilometer og har snegaranti på Kaprun
Gletscheren.

Lækkert skiområdet med masser af udfordringer.
Liftanlæggene udbygges og moderniseres løbende, ligesom
området er 100% dækket af kunstsneanlæg. Sikkerheden
for skiløb i området er også skabt, da man har gletscheren Kitzsteinhorn (Kaprun), hvor der kan løbes på ski året
rundt. Derudover ligger mere end 70% af skiområdet i
over 1400 meters højde.
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Der kan bookes ophold af 7, 4 og
3 dages varighed, idet ophold i villaen kun sælges med halvpension.
Morgenmaden indtages i Villaen,
mens aftensmad indtages på Hotel
Lukashansl, som ligger 100 meter
fra Villaen.

