Prijslijst 2017
Alle kamers beschikken over douche/toilet of bad/toilet,haardroger, telefoon, kluis,
flatscreen-TV, deels balkon.
Bij boeking van halfpension met à la carte menu.

Hoofdgebouw
Standart-Tweepersoonskamers
overn. + ontbijt

vanaf 7 ÜF
31,- €

vanaf 5 ÜF
35,- €

vanaf 3 ÜF
37,- €

bij 1-2 ÜF
41,- €

Standart-Eénpersoonskamers
overn. + ontbijt

vanaf 7 ÜF
40,- €

vanaf 5 ÜF
44,- €

vanaf 3 ÜF
46,- €

bij 1-2 ÜF
50,- €

vanaf 5 ÜF
43,- €

vanaf 3 ÜF
45,- €

bij 1-2 ÜF
49,- €

vanaf 5 ÜF
59,- €

vanaf 3 ÜF
61,- €

bij 1-2 ÜF
65,- €

Gastenhuis (met lift en alle kamers met balkon)
Comfort-Tweepersoonskamers
vanaf 7 ÜF
overn. + ontbijt
39,- €
Comfort-Eénpersoonskamers
overn. + ontbijt

vanaf 7 ÜF
55,- €

Alle prijzen per persoon en overnachting incl. royaal ontbijtbuffet!

Meerprijzen
Halfpension (à la carte menu) 16,- € per persoon per dag
Garage

4,50 € per dag

Kleine honden

6,00 € per dag

Aankomst en vertrek
De kamers staan u op de dag van aankomst vanaf 14.00 (Vanaf 15.00 uur op zondag) uur ter beschikking en
dienen op de dag van vertrek vóór 10.30 uur te zijn geruimd. Maandag (rustdag) vertrek slechts tot 12.00 uur
of na overleg.

Boeking
De boeking wordt van kracht wanneer deze schriftelijk door u wordt ingediend en door ons is bevestigd.

Overige
De opname van honden is enkel op aanvraag mogelijk. Dagprijs 6,- € zonder verzorging. Grote honden
kunnen we met het oog op andere gasten niet opnemen. Honden zijn in het restaurant niet toegestaan. De
toeristenbelasting van de gemeente Daun wordt extra berekend. De prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW.
Mochten de BTW of de toeristenbelasting worden verhoogd dan moeten wij die aan u doorberekenen.
Voor kerstmis en nieuwjaar gelt een aparte prijslijst!

Het zou ons verheugen, u in ons Hotel Berghof te mogen begroeten.
Familie Bauer

