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Algemene hotelinformatie 

 

Seizoensdata 

Zomerseizoen is van seizoensbegin tot seizoenseinde in de zomer. Winterseizoen is met Kerstmis/Nieuwjaar en in februari. De 

“Hasenwochen” zijn van 09-01 tot 22-01-2016 en van 05-03 tot 18-03-2016. Alle overige periodes in de winter gelden als 

tussenseizoen. 

 

Bedrijfsvakantie 

Wij zijn van begin april tot medio juni en van medio oktober tot medio december gesloten. Neem contact op als u de precieze 

data wilt weten. 

 

Inchecken/uitchecken  

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16.00 uur op de kamer. U kunt tot 18.00 uur terecht bij de receptie. Wij verzoeken u 

contact op te nemen met de receptie als u na 18.00 uur arriveert. Op de dag van vertrek moet u uw hotelkamer om 11.00 uur en 

uw vakantieappartement om 10.00 uur verlaten. 

 

Late checkout 

U hebt de mogelijkheid om tegen een toeslag later te vertrekken, mits uw kamer nog beschikbaar is. Er wordt dan een latere 

checkouttijd afgesproken. Mocht uw kamer na uw vertrek al gereserveerd zijn, kunt u uw bagage in onze bagageruimte 

neerzetten. Vraag bij de receptie naar de mogelijkheden. 

 

Sauna/zwembad met whirlpool 

U kunt de sauna van 10.00 tot 20.00 uur huren. De huur bedraagt CHF 30,00 per uur. Wij adviseren om met een groep van max. 

6 personen gebruik te maken van de sauna. De zwembad is tevens geopend van 10.00 tot 20.00 uur. Ook externe gasten kunnen 

gebruik maken van het zwembad. Entree incl. handdoek CHF 15,00 voor volwassenen en CHF 10,00 voor kinderen vanaf 6 jaar. 

 

Internet 

U kunt tijdens uw verblijf in het hotel gratis gebruik maken van draadloos internet. 

 

Mensen met een fysieke beperking 

Voor mensen met een lichamelijke beperking bieden wij drie appartementen met een aangepaste badkamer. Neem gerust 

contact op met ons als u hierover vragen hebt. 

 

Parkeergarage 

U kunt voor CHF 10,00 per dag een parkeerplaats in de parkeergarage huren. 

 

Ski-opslagruimte 

In de winter hebt u de beschikking over een gratis opbergkast in de ski-opslagruimte.  

 

Huisdieren 

Huisdieren mag u meenemen. Wij vragen daarvoor een bijdrage van CHF 10,00 per dag. Geef bij boeking aan dat u een huisdier 

meebrengt. 

 

Toeristenbelasting 

Van 0 t/m 5 jaar gratis, van 6 t/m 15 jaar CHF 1,75 en vanaf 16 jaar CHF 3,50 per dag. 


