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All-inclusive "niet-alcoholisch" 

 uitgebreid ontbijtbuffet met bio- en vitaminehoek voor een frisse start van de dag (7.30 - 10.00 uur) 

 Buffetlunch, soep, salades, warme gerechten, dessert (12.00 - 13.30 uur) 

 Middagbuffet met cake-specialiteiten, salades, warme snack en soep (15.00 - 17.00 uur) 

 Dagelijks voortreffelijk 5-gangen keuzemenu of themabuffetten 

 Onze chef-kok Markus Kobliha wil heel graag regionale producten gebruiken in zijn keuken. Dit 

garandeert topkwaliteit, controle en veiligheid van de producten. 

 Natuurlijk houden we ook rekening met onverenigbaarheden. (18.00 - 20.30) 

 Fügen Fresh Fügenberger bronwater (met en zonder koolzuur), alle frisdranken en vruchtensappen enz. 

In het buffet gedurende de hele dag (24 uur) 

 Theeassortiment van Ronnefeldt en koffie bij de maaltijd 

 

 

Verdere services 

 Handdoeken, badhanddoeken, badjassen en slippers voor volwassenen en kinderen 

 In het gehele hotelgedeelte en in alle kamers en suites gratis W-LAN 

 Overdekt zwembad "Woody's" over 2 verdiepingen met trioslide - waterglijbaan, 

 eigen babyzwembad, waterspeeltuin, gezinssauna en "Panorama Liege Galerie" 

 Familie Erlebniswelt van 4000 m2 - binnen en buiten 

 Speel- en verzorgingsruimte van 700 m2. Gym, softplay faciliteit etc. 

 gratis gebruik van PenthouseSPA met thermale baden, 3 sauna's en 

 Panorama-ontspanningsruimtes op de 5e verdieping - toegang vanaf 16 jaar, één keer per week lange 

saunanacht 

 Gratis gebruik van panoramische fitnessruimte 

 Talstation Spieljochbahn 200 meter van het hotel - hotel shuttle en skibus 

 Ondergrondse parkeergarage afhankelijk van beschikbaarheid 

 Dagelijks gratis toegang tot de Zillertal spa voor 2 uur 

op slechts 5 minuten lopen van het hotel 
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 In de winter: directe ligging aan de gratis bruikbare en met sneeuw bedekte skiweide (50m) 

 Alpinis kinderskischool "Ski and Smile" van skiCHECK 

- Kinderen worden rechtstreeks van het hotel opgehaald en teruggebracht 

-Skipassen kunnen bij ons worden gekocht bij de receptie (niet meer in de rij staan bij het loket) 

 

 In de zomer: 4000m2 Familiebelevingsruimte met super buitenspeelruimte direct bij het hotel 

 met voetbal - Funcourt, kinderboerderij, E-Trial en BMW-baan, trampoline, springkussen, klimtoren, 

 Schommel, zandbak, trampoline etc. 

 

4 nachten of meer, de ZILLERTALER AKTIVCARD is inbegrepen * 

- Dagelijks bergop en bergaf met een van de 12 kabelbanen naar keuze 

- gratis toegang tot alle 6 buitenzwembaden (dagelijks bezoek) 

- gratis gebruik van het meeste openbaar vervoer in de omgeving (behalve stoomtrein) 

- Toegang tot het observatorium (+ Planetarium) Königsleiten 

-min. 10% korting bij tal van voordeelpartners in en rond het Zillertal 

 

Onze diensten voor uw kinderen, peuters en baby's 

 Kinderopvang 7 dagen, 80 uur per week 

 Eten onder toezicht voor lunch, middag en avond 

 300m2 zorgruimtes verdeeld in 

 Baby en baby Kleuteroppervlak (0-2 jaar) | Miniclub (3-6 jaar) 

 Maxiclub (7-10 jaar) | Teenie Club (11-15 jaar) 

 Teen lounge met flipperkast, tafelvoetbal, air hockey, darts 

 200m2 gymzaal voor voetbal, basketbal, hockey en nog veel meer ... 

 In de winter: 

 Windelskikurs in het kader van kinderopvang van 2 - 3 jaar, 

 3 dagen per week gedurende 1 uur elk 

 In de zomer: veel buitenactiviteiten voor volwassenen en kinderen 

 Ponyrijden als onderdeel van kinderopvang 

  

 Leer Indian Riding - Mens - Paard - Natuur in harmonie Eén les € 50,00 

 
* Let op de huidige seizoensperioden van de Zillertal Active Card 
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Fred's Swim Academy - zwemlessen voor kinderen Baby's "zwembad of peuterbad" 

Regelmatig bestaat een zwemcursus uit 5 trainingssessies 

30 minuten voor baby's en 50 minuten voor kinderen per eenheid 

De zwemcursus moet al geboekt worden met kamerboeking. 

Per eenheid wordt € 12, - in rekening gebracht. 

 

 

Dit staat voor u klaar in ons huis: 

 80 uur babyverzorging per week 

 Babyhoek met magnetron voor het restaurant met een selectie Hipp-glazen, 

 Poeder voor injectieflacon en gekookt water 

 TrippTrapp van het merk STOKKE voor alle leeftijdsgroepen 

 Babyartikelen van A - Z 

 Babybed, babyfoon, aankleedkussen, luieremmer, waterkoker, babyvoedingverwarmer, babyschommel 

 Babybadje en potje, babyverzorgingsset met shampoo, vochtinbrengende crème en doekjes 

 Gratis huur van kinderwagens, buggy en rugzakken 

 Theekeuken 24 uur toegankelijk 

 Watervleugels - banden 

 Verwarmd babybad 

 Badjassen voor de kinderen en badslippers 

 rugzak 

 Slee / rodelen 

 Reserve luiers, fopspenen en flesjes te koop 

 

 

 


