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HOlUnDErHOF**** 
Hotel Appartements
A-9905 Gaimberg · lienz · Osttirol · zettersfeldstraße 36 
Tel. +43 4852 62766 · Fax +43 4852 62766-132 
info@hotelholunderhof.at · www.hotelholunderhof.at
www.facebook.com/Holunderhof

De vlierbes is vermoedelijk al sinds het stenen tijdperk bekend. Men 
plantte deze struik in elke boerderijtuin om goede huisgeesten aan te 
trekken. Vooral in de omgeving van lienz is de vlierbesstruik een zeer 
bekende plant. Als genezende plant worden zijn bloesem en bessen in 
talrijke gerechten als delicatesse verwerkt. De naam van het hotel is een 
vertaling van de vlierbes. Het logo komt voort uit een traditie. Vroeger 
namen de mannen hun hoed af bij het voorbijgaan van een vlierbesstruik.

HET iDEAlE UiTGAnGsPUnT 
VOOr VrijETijDsACTiViTEiTEn 
De Holunderhof is in december 2012 nieuw geopend en is het enige hotel 
wat direct aan het dalstation van de berglift „zettersfeld“ is gelegen.  
daarmee is het het ideale uitgangspunt voor uw zomervakantie - oftewel 
voor wandelingen en fi ets,- en mountainbiketouren. Geniet van uw 
vakantie in een ontspannende omgeving aan de rand van de dolomieten-
stad lienz. Het centrum van de stad ligt op 1,2 km van het hotel en nodigt 
u uit om te wandelen en winkelen. Ook voor de liefhebbers van golf is de 
Holunderhof een geschikt vakantieadres. Als partnerhotel van de golfclub 
Dolomitengolf ontvangen onze gasten een korting van 25%. Wonen bij 
ons in het hotel, overdag uw spelletje spelen en ‘s avonds nog een kleine 
wandeling door de zonnestad lienz.

Holunderhof noordaanzicht

Holunderhof zuidaanzicht



DE rOyAlE APPArTEMEnTEn 
in HOlUnDErHOF 
De appartementen “Weisser Holunder“ en “Blauer Holunder“ zijn 
geschikt voor 2-6 personen. Door de indeling van de verschillende 
ruimtes zijn de appartementen zeer ruim en zijn met een modern en 
eenvoudig design ingericht. 

Door natuurlijke kleuren zijn de belangrijkste accenten in de appartementen 
geaccentueerd en zorgen voor een gemoedelijke sfeer.

DE COMFOrTABElE TWEEPEr-
sOOnsKAMErs in HOlUnDErHOF 
Tussen 25 en 30 m2 groot zijn de comfortabele en gezellige kamers. 
Het landelijke en moderne design zorgt voor een huiselijke sfeer. 
De tweepersoonskamers beschikken over een frans balkon, waarvan u 
door middel van een schuifdeur kunt genieten van de Osttiroler berglucht. 
De badkamers beschikken over een bad of een douche. Bij uw aankomst kunt 
u een kleine espresso of een thee nemen en deze kunt u in uw eigen kamer 
bereiden. Op aanvraag kunt u ook een extra bed in de kamer erbij boeken.



HET CUlinAirE 
VErWEnPrOGrAMMA 
in HOlUnDErHOF 
Het Holunderhof genotsprogramma serveren wij in het holunder 
restaurant, de wintertuin en de holunderbar. Welkomstdrankje, 
krachtig en vitaal ontbijt, ’s middags een kleine middagssnack 
met een taartenbuffet en‚ ’s avonds een 3 gangen keuemenu met 
saladebuffet. in de holunderbar heeft u een keuze uit de beste 
wijnen van oostenrijk.



OnTsPAnnEn En DE ziEl 
TOT rUsT lATEn KOMEn 
in HOlUnDErHOF 
in de royale “Holunderrelax“ word u ziel meegenomen om te genieten 
en te ontspannen. Uw lichaam komt bij ons echt tot zweten. in de 
klassieke fi nse sauna die een temperatuur heeft tot 90°C of in de 
ontspannende sanarium met lichteffecten bij een temperatuur van 55°C. 
Goed voor uw luchtwegen zijn de kruidengeuren van de stoomcabine. 
De rustpauzen vindt u dan in de stilteruimte met meditatie muziek. 
Voor frisse lucht na de sauna zorgt de gezellige zen-tuin.

HOlUnDErKAMEr

8 holunderkamers, 25 tot 30 m2, 
voor 2 personen. landelijk, 
moderne inrichting met fl atscreen tv, 
gratis wifi , espressomachine …

WOOnVOOrBEElDEn

APPArTEMEnT
WEissEr HOlUnDEr
10 appartementen, 60 tot 70 m2, voor 4-6 
personen. 2 slaapkamers, woonkeuken 
met uitschuifbare bank en fl atscreen tv. 
Bad/douche, deels aparte wc, kamersafe. 
De woonkeuken is compleet uitgerust met 
bestek, magnetron, vaatwasser, waterkoker, 
espressomachine, gratis wifi , bedlinnen en 
handdoeken …

APPArTEMEnT 
BlAUEr HOlUnDEr
10 appartementen, 45 tot 55 m2, voor 2-4 
personen. slaapkamer, woonkeuken met 
uitschuifbare bank en fl atscreen tv, 
bad/douche, deels aparte wc, kamersafe. 
De woonkeuken is compleet uitgerust 
met bestek, magnetron, vaatwasser, 
waterkoker, espressomachine, 
gratis wifi , bedlinnen en handdoeken …



WinTEr nET zOAls 
in EEn FOTOBOEK

Met zijn unieke ligging direct naast het dalstation van de zettersfeld-
berglift is de Holunderhof het ideale hotel voor uw wintervakantie. 
niet alleen de ruime appartementen voor families, maar ook het 
skigebied zijn perfect geschikt voor uw familievakantie. Met het 
Holunderhof verwenprogramma verwent het Holunderhof-team u van 
`s ochtends vroeg tot `s avonds laat. Te beginnen met een uitgebreid 
ontbijtbuffet, gevolgd door een middagssnack met een taartenbuffet 
en ‘s avonds een 3 gangen keuzemenu. Hierbij heeft u de ruime keuze 
uit nationale en internationale wijnen.

De hoteldirectie met haar team zorgen voor een afwisselend 
weekprogramma met gezellige slee-ritjes, curling of kegelavonden. 
Ook vind elke week de Hotelcup gasten skiwedstrijd plaats. Uw vakantie 
zal geen grenzen kennen en ook voor onze gasten die niet skiën biedt 
lienz genoeg mogelijkheden. U heeft de keuze uit vele winterwandel-
paden, het zonnige plateau zettersfeld of de zonnestad lienz, met zijn 
talrijke winkels en cafés, nodigen u uit om te ontspannen en genieten.



Holunderkamer 25 – 30 m² – Tweepersoonskamer voor 2 personen, bad of douche/wc, fauteuil, bureau, espressomachine, safe, minibar,  
 Wi-Fi en flatscreen tv. Extra bed mogelijk 

Blauer Holunder 45 – 55 m² – Appartementen voor 2-4 personen met 1 slaapkamer, woonkeuken, extra bedden mogelijk tot 4 personen

Weisser Holunder 60 – 75 m² – Appartementen voor 4-6 personen met 2 slaapkamers, woonkeuken, extra bedden mogelijk tot 6 personen

De Holunderhof-appartementen zijn uitgerust met 1 of 2 slaapkamers, douche, wc, woonruimte met uitschuifbare bank, flatscreen-tv, Wi-fi, telefoon  
en safe. De keuken beschikt over een eettafel, vaatwasser, Mocafé-espressomachine, waterkoker, magnetron, koelkast en een complete bestekset.  
Bedlinnen en handdoeken zijn in alle appartementen aanwezig. Dagelijkse reiniging van de kamer en badkamer is inbegrepen.

  Appartement Appartement  
 Holunderkamer Blauer Holunder Weisser Holunder 
 per persoon bezetting 2 personen bezetting 4 personen

 HP 1-2 nachten HP vanaf 3 nachten  incl. ontbijtbuffet zonder maaltijden incl. ontbijtbuffet zonder maaltijden 
 3/4 Pension 3/4 Pension

30.11.2013 – 21.12.2013 € 80,00 € 75,00 € 128,00 € 110,00 € 198,00 € 170,00

21.12.2013 – 04.01.2014 € 94,00 € 90,00 € 165,00 € 147,00 € 238,00 € 210,00

04.01.2013 – 01.02.2014 € 82,00 € 77,00 € 139,00 € 121,00 € 208,00 € 180,00

02.02.2013 – 08.03.2014 € 87,00 € 82,00 € 155,00 € 137,00 € 227,00 € 199,00

08.03.2013 – 30.03.2014 € 82,00 € 77,00 € 139,00 € 121,00 € 208,00 € 180,00

Bij de aangegeven prijzen komt nog de verplichte toeristenbelasting van momenteel € 1,50/persoon en dag vanaf 15 jaar. Verhoging vanaf 01.01.2014 naar € 1,75. Bij de appartementen komt nog de 
eindschoonmaak van € 30,00 erbij. 

En holunderkamer:  
Korting op logies met ontbijt: Euro 11,00 · Prijs voor het extra bed bij boeking van een holunderkamer op basis van logies met ontbijt: 0-3 jaar Euro 10,- per nacht · vanaf 4 jaar Euro 25,00 per nacht 
toeslag eenpersoonskamer Euro 20,00 per nacht

Meerprijzen in een appartement: 
extra bed in een appartement/dag: € 25,00 met ontbijt · € 17,00 zonder ontbijt ·
Holunderhof ¾ verwenpension: Middagssnack met taartenbuffet (drankjes exclusief) 3 gangen avondmenu met saladebuffet € 18,00 / volwassene (vanaf 15 jaar) · € 10,00 / kind (6-15 jaar)
Kerstmenu: Apperitif aan de bar, gezellig kerstfeest bij de kerstboom met cadeaus, 4 gangen kerstmenu · € 40,00 / volwassene (vanaf 15 jaar) · € 20,00 / kind (6-15 jaar)
Nieuwjaarsmenu: Apperitif aan de bar, nieuwjaars-galamenu, Middernachtssnack en muziek · € 46,00 / volwassene (vanaf 15 jaar) · € 25,00 / kind (6-15 jaar)
Bij boeking in een holunderkamer op basis van halfpension - korting bij nieuwjaarsmenu € 18,00/ volwassene, € 10,00/ kind (6-15)

Alles voor uw perfecte skivakantie: Joachim‘s Skishop, Tel. +43 4852 68541, www.joachims-skishop.at · Skisport/skiverhuur H. Moser, Tel. +43 4852 69180, www.skisport-moser.at 
Skischool Lienzer Dolomiten, Tel. +43 4852 65690, www.skischule-lienz.at
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Beleef een week in het prachtige winterlandschap van de  
„lienzer Dolomiten“ en de vakantieregio Osttirol.  
Ontspanning en skisafari – dat bieden wij u  
in ons ski-arrangement.

•	 7	overnachtingen	in	een	holunderkamer	of	appartement

•	 6	dagen	skipass	„Skihit	Osttirol	&	Mölltaler	Gletscher“

•	 Verfrissende	Holunder	welkomstcocktail

•	 Holunder	verwenpension: 
  Uitgebreid ontbijtbuffet met  
  verschillende soorten brood, müsli en sapjes 
  Middagssnack met taartenbuffet, drankjes exclusief 
  `s Avonds een 3 gangen keuzemenu met saladebuffet

•	 1	x	per	week	een	specialiteitenavond

•	 1	gezellige	curlingavond	met	Glühwein

•	 1	ritje	met	de	Osttirodler

•	 Bezoek	aan	het	stedelijke	zwembad

•	 Vrij	gebruik	maken	van	onze	HolunderRelax	(120	m²)	met	sauna,	 
 sanarium, stoombad, belevenisdouches, stilteruimte en tuin

•	 Hoteleigen	parkeerplaats	(op	basis	van	beschikbaarheid) 
 en skiruimte

WinTErBElEVEnis-sKiPlEziEr in DE liEnzEr DOlOMiTEn

Verder komt er nog bij de aangegeven prijzen de verplichte toeristenbelasting van 
€ 1,50 – vanaf 01.01.2014 € 1,75 – per volwassene per dag (vanaf 15 jaar).  
Bij de appartementen komt nog de eindschoonmaak van € 30,00.

HS  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
01.02.-08.03.2014  voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 733,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 1.508,00 € 348,00 € 167,00 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 2.402,00 € 181,00 € 167,00 € 65,50 € 167,00 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)

NS  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
04.01.-01.02.2014  voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 674,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 1.432,00 € 338,00 € 162,00 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 2.232,00 € 176,00 € 162,00 € 65,50 € 162,00 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)

Prijs per kind in een extra bed in een holunderkamer 

 HS VS NS NNS

0 – 5 gratis

6 – 14 € 356,00 € 333,50 € 351,00 € 338,50

15 – 17 € 421,50 € 399,00 € 416,50 € 404,00

vanaf 18 € 523,00 € 478,00 € 513,00 € 488,00

Prijs per kind in een extra bed in appartement 

 HS VS NS NNS

0 – 5 € 175,00 € 175,00 € 175,00 € 175,00

6 – 14 € 356,00 € 333,50 € 351,00 € 338,50

15 – 17 € 421,50 € 399,00 € 416,50 € 404,00

vanaf 18 € 523,00 € 478,00 € 513,00 € 488,00

VS  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
05.-21.12.2013  voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 611,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 1.264,00 € 303,00 € 144,50 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 2.015,00 € 158,50 € 144,50 € 65,50 € 144,50 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)

NNS  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
08.-30.03.2014  voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 621,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 1.284,00 € 313,00 € 149,50 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 2.045,00 € 163,50 € 149,50 € 65,50 € 149,50 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)



De temperatuur  gaat omlaag, Glühwein en Maroni,  
de Adventmarkt opent zijn deuren, de geur van de  
eerste kerstkoekjes hangt in de lucht – de tijd voor  
kerst in de lienzer Dolomiten is begonnen.

•	 3	of	4	overnachtingen	in	een	holunderkamer	of	een	appartement

•	 Verfrissende	Holunder	welkomstcocktail

•	 Dagelijkse	Holunder	verwenpension: 
  Uitgebreid ontbijtbuffet met  
  verschillende soorten brood, müsli en sapjes 
  Middagsnack met taartenbuffet, drankjes exclusief 
  `s Avonds een 3 gangen keuzemenu met saladebuffet

•	 Bezoek	aan	de	Lienzer	Adventsmarkt	–	u	ontvangt	 
  2 Glühwein-waardebonnen en 
  een 10 Euro waardebon voor de lienzer Adventsmarkt

•	 1	gezellige	sneeuwschoenwandeling	in	het	besneeuwde	 
 dal van lienz

•	 Klein	herinneringscadeau

•	 Vrij	gebruik	maken	van	onze	HolunderRelax	(120	m²)	met	sauna,	 
 sanarium, stoombad, belevenisdouches, stilteruimte en tuin

•	 Hoteleigen	parkeerplaats	(op	basis	van	beschikbaarheid)	 
 en skiruimte

ADVEnT in liEnz

Verder komt er nog bij de aangegeven prijzen de verplichte toeristenbelasting van 
€ 1,50 – vanaf 01.01.2014 € 1,75 – per volwassene per dag (vanaf 15 jaar).  
Bij de appartementen komt nog de eindschoonmaak van € 30,00.

do - zo 3 nachten  Korting Korting Meerprijs 
  voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 227,00 – – –

App. 
Blauer Holunder  € 454,00 € 98,00 € 41,00 – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder  € 826,00 € 98,00 € 41,00 € 41,00 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)

zo - do 4 nachten  Korting Korting Meerprijs 
  voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 227,00 – – –

App. 
Blauer Holunder  € 454,00 € 98,00 € 41,00 – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder  € 826,00 € 98,00 € 41,00 € 41,00 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)

Prijs per kind in een extra bed in een holunderkamer 

 3 nachten 4 nachten

0 – 5 gratis

6 – 14 € 132,00 € 132,00

vanaf 15 € 173,00 € 173,00

Prijs per kind in een extra bed in een appartement 

 3 nachten 4 nachten

6 – 14 € 75,00 € 75,00

6 – 14 € 132,00 € 132,00

vanaf 15 € 173,00 € 173,00



Verse sneeuw en de bittere kou buiten, het geknetter van de open 
haard, een vreugdevol uitzicht op de versierde kerstboom met gouden 
en rode kerstballen, rustige kerstmuziek, het kerst evangelie, kerst-
gedichtjes en de geur van kerstkoekjes. Een blik naar buiten, naar de 
Alpen en naar de lienzer Dolomiten.

•	 5	of	7	overnachtingen	in	een	holunderkamer	of	appartement

•	 	4	of	6	dagen	skipass	„Skihit	Osttirol	&	Mölltaler	Gletscher“

•	 Verfrissende	Holunder	welkomstcocktail

•	 Adventpakket	–	wij	komen	in	de	stemming	voor	kerst 
  10 Euro waardebon voor een bezoek aan de lienzer Adventmarkt 
  2 Glühwein-waardebonnen voor op de lienzer Adventmarkt 
  sneeuwschoenwandeling in het besneeuwde dal van lienz

•	 Op	24	december	wachten	wij	op	het	kerstkind 
	 	 Kerstfeest	&	kerst	galamenu

•	 Dagelijks	Holunder	verwenpension: 
  Uitgebreid ontbijtbuffet met  
  verschillende soorten brood, müsli en sapjes 
  Middagsnack met taartenbuffet, drankjes exclusief 
  `s Avonds een 3 gangen keuzemenu met saladebuffet

•	 1	gezellige	curlingavond	met	Glühwein

•	 1	ritje	met	de	Osttirodler

•	 Bezoek	in	het	stedelijke	zwembad

•	 Vrij	gebruik	maken	van	onze	HolunderRelax	(120	m²)	 
  met sauna, sanarium, stoombad, belevenisdouches,  
  stilteruimte en tuin

•	 Hoteleigen	parkeerplaats	(op	basis	van	beschikbaarheid)	 
 en skiruimte

KErsT, MAAr DAn EEn 
BEETjE AnDErs

Verder komt er nog bij de aangegeven prijzen de verplichte toeristenbelasting van 
€ 1,50 – vanaf 01.01.2014 € 1,75 – per volwassene per dag (vanaf 15 jaar).  
Bij de appartementen komt nog de eindschoonmaak van € 30,00.

21.-28.12.2013  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
7 nachten  voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 722,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 1.486,00 € 407,00 € 193,50 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 2.361,00 € 213,50 € 193,50 € 86,50 € 193,50 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)

Prijs per kind in een extra bed in een holunderkamer 

 7 nachten 5 nachten

0 – 5 gratis

6 – 14 € 388,50 € 291,50

15 – 17 € 475,00 € 362,00

vanaf 18 € 582,00 € 442,00

Prijs per kind in een extra bed in een appartement 

 7 nachten 5 nachten

6 – 14 € 175,00 € 125,00

6 – 14 € 388,50 € 291,50

15 – 17 € 475,00 € 362,00

vanaf 18 € 582,00 € 442,00

21.-26.12.2013  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
5 nachten  voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 517,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 1.064,00 € 317,00 € 150,50 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 1.747,00 € 166,50 € 150,50 € 70,50 € 150,50 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)



Het hoeft niet altijd skiën te zijn – lienz en zijn omgeving  
nodigen uit om te genieten – vooral als regio met de meeste  
zonuren komen ook de wintergenieters hier goed tot hun recht.  
in een ligstoel op het zettersfeld of bij een winterwandeling  
aan de zonnekant van de zonnestad.

•	 7	overnachtingen	in	een	holunderkamer	of	een	appartement

•	 Verfrissende	Holunder	welkomstcocktail

•	 Holunder	verwenpension: 
  Uitgebreid ontbijtbuffet met  
  verschillende soorten brood, müsli en sapjes  
  Middagsnack met taartenbuffet, drankjes exclusief 
  `s Avonds een 3 gangen keuzemenu met saladebuffet

•	 1	x	per	week	een	specialiteitenavond

•	 2	berg-	en	dalritjes	met	de	Zettersfeld	berglift

•	 2	ligstoelen	en	drankjes	op	Steinermandl-panorama

•	 1	berg-	en	dalrit	naar	Hochstein

•	 gezellige	curlingavond	met	Glühwein	of	1	ritje	met	de	Osttirodler

•	 2	bezoeken	aan	het	stedelijke	zwembad

•	 Vrij	gebruik	maken	van	onze	HolunderRelax	(120	m²)	met	sauna,	 
 sanarium, stoombad, belevenisdouches, stilteruimte en tuin

•	 Hoteleigen	parkeerplaats	(op	basis	van	beschikbaarheid)

WinTErWAnDElEn – DE WinTErzOn GEniETEn  
in DE VAKAnTiErEGiO liEnzEr DOlOMiTEn

Verder komt er nog bij de aangegeven prijzen de verplichte toeristenbelasting van € 1,50 –  
vanaf 01.01.2014 € 1,75 – per volwassene per dag (vanaf 15 jaar). Bij de appartementen komt nog de 
eindschoonmaak van € 30,00.

 HS VS NS NSS 
 01.02.- 05.12.- 04.01.- 08.03.- 
 08.03.2014 21.12.2013 01.02.2014 30.03.2014

Prijs per persoon  € 570,00 € 493,00 € 521,00 € 493,00

 HS VS NS NSS

Prijs in een  
extra bed  

€  360,00



neem even een korte pauze om weer door te ademen  
en geniet van Osttirol op een gehele andere manier.  
`s Ochtends skiën, `s middags een shopping tour in lienz  
en `s avonds een bezoekje aan de bioscoop.

•	 4	overnachtingen	in	een	holunderkamer	of	appartement

•	 Skipass	„Skihit	Osttirol	&	Mölltaler	Gletscher“

•	 Verfrissende	Holunder	welkomstcocktail

•	 Holunder	verwenpension: 
  Uitgebreid ontbijtbuffet met  
  verschillende soorten brood, müsli en sapjes

  Middagsnack met taartenbuffet, drankjes exclusief

  `s Avonds een 3 gangen keuzemenu met saladebuffet

•	 1	City-Ring-waardebon	ter	waarde	van	€	20,–

•	 1	bioscoopbezoek	in	CineX

•	 1	Ski	`n`the	City	Cocktail	in	een	bar	in	Lienz

•	 Bezoek	aan	het	stedelijke	zwembad

•	 Vrij	gebruik	maken	van	onze	HolunderRelax	(120	m²)	 
 met sauna, sanarium, stoombad, belevenisdouches,  
 stilteruimte en tuin

•	 Hoteleigen	parkeerplaats	(op	basis	van	beschikbaarheid)	 
 en skiruimte

sKi ‚n‘ THE CiTy

Verder komt er nog bij de aangegeven prijzen de verplichte toeristenbelasting van 
€ 1,50 – vanaf 01.01.2014 € 1,75 – per volwassene per dag (vanaf 15 jaar).  
Bij de appartementen komt nog de eindschoonmaak van € 30,00.

VS  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
06.-21.12.2013 4 nachten voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 358,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 764,00 € 202,00 € 114,50 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 1.171,00 € 87,50 € 114,50 € 32,00 € 114,50 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)

NNS  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
08.-30.03.2014 4 nachten voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 372,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 792,00 € 208,00 € 117,50 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 1.237,00 € 90,50 € 117,50 € 32,00 € 117,50 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)

Prijs per kind in een extra bed in een holunderkamer 

 VS NS NNS 
 06.-21.12.2013 04.01.- 08.-30.03.2014 
  01.02.2014

 4 nachten 4 nachten 4 nachten

0 – 5 gratis

6 – 14 € 187,50 € 195,50 € 190,50

15 – 17 € 219,50 € 227,50 € 222,50

vanaf 18 € 302,00 € 318,00 € 308,00

Prijs per kind in een extra bed in een appartement 

 VS NS NNS 
 06.-21.12.2013 04.01.- 08.-30.03.2014 
  01.02.2014

 4 nachten 4 nachten 4 nachten

0 – 6 € 100,00 € 100,00 € 100,00

6 – 14 € 187,50 € 195,50 € 190,50

15 – 17 € 219,50 € 227,50 € 222,50

vanaf 18 € 302,00 € 318,00 € 308,00

NS  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
04.01.-01.02.2014 4 nachten voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 394,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 836,00 € 218,00 € 122,50 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 1.299,00 € 95,50 € 122,50 € 32,00 € 122,50 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)



neem een korte pauze om weer even door te ademen –  
skiplezier op zettersfeld en de skiregio Osttirol –  
ontspannen, herstellen en relaxen in Holunderhof,  
de Holunderspa of de Holunderbar.

•	 4,	5,	of	6	overnachtingen	in	een	holunderkamer of appartement

•	 Skipass	„Skihit	Osttirol	&	Mölltaler	Gletscher“

•	 Verfrissende	Holunder	welkomstcocktail

•	 Holunder	verwenpension: 
  Uitgebreid ontbijtbuffet met  
  verschillende soorten brood, müsli en sapjes

  Middagsnack met taartenbuffet, drankjes exclusief

  `s Avonds een 3 gangen keuzemenu met saladebuffet

•	 Bezoek	in	het	stedelijke	zwembad

•	 Vrij	gebruik	maken	van	onze	HolunderRelax	(120	m²)	 
 met sauna, sanarium, stoombad, belevenisdouches,  
 stilteruimte en tuin

•	 Hoteleigen	parkeerplaats	(op	basis	van	beschikbaarheid)	 
 en skiruimte

DOlOMiETEn snUFFElEn  
in DE liEnzEr DOlOMiTEn

Verder komt er nog bij de aangegeven prijzen de verplichte toeristenbelasting van 
€ 1,50 – vanaf 01.01.2014 € 1,75 – per volwassene per dag (vanaf 15 jaar).  
Bij de appartementen komt nog de eindschoonmaak van € 30,00.

NNS  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
08.-30.03.2014 4 nachten voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 337,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 706,00 € 173,00 € 82,50 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 1.167,00 € 90,50 € 82,50 € 32,00 € 82,50 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)

NS  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
04.01.-01.02.2014 4 nachten voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 359,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 750,00 € 183,00 € 87,50 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 1.229,00 € 95,50 € 87,50 € 32,00 € 87,50 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)

NNS  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
08.-30.03.2014 6 nachten voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 528,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 1.104,00 € 282,00 € 135,00 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 1.818,00 € 147,00 € 135,00 € 57,50 € 135,00 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)

NS  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
04.01.-01.02.2014 6 nachten voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 567,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 1.182,00 € 303,00 € 145,50 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 1.929,00 € 157,50 € 145,50 € 57,50 € 145,50 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)

Prijs per kind in een extra bed in een holunderkamer 

 NS 04.01.-01.02.2014

 4 nachten 5 nachten 6 nachten

0 – 6 gratis

6 – 14 € 195,50 € 256,50 € 307,50

15 – 17 € 227,50 € 306,00 € 365,00

vanaf 18 € 283,00 € 378,00 € 453,00

 NNS 08.-30.03.2014

0 – 6 gratis

6 – 14 € 190,50 € 249,00 € 297,00

15 – 17 € 222,50 € 298,50 € 354,50

vanaf 18 € 273,00 € 363,00 € 432,00

Prijs per kind in een extra bed in een appartement 

 NS 04.01.-01.02.2014

 4 nachten 5 nachten 6 nachten

0 – 6 € 100,00 € 125,00 € 150,00

6 – 14 € 195,50 € 256,50 € 307,50

15 – 17 € 227,50 € 306,00 € 365,00

vanaf 18 € 283,00 € 378,00 € 453,00

 NNS 08.-30.03.2014

0 – 6 € 100,00 € 125,00 € 150,00

6 – 14 € 190,50 € 249,00 € 297,00

15 – 17 € 222,50 € 298,50 € 354,50

vanaf 18 € 273,00 € 363,00 € 432,00

NNS  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
08.-30.03.2014 5 nachten voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 443,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 926,00 € 238,00 € 114,00 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 1.524,00 € 124,50 € 114,00 € 49,50 € 114,00 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)

NS  Korting Korting Meerprijs Meerprijs 
04.01.-01.02.2014 5 nachten voor kinderen voor kinderen voor kinderen vanaf 
  0 – 5 jaar 6 – 14 jaar 15 – 17 jaar 18 jaar

Holunderkamer p. pers.  € 473,00 – –  – –

App. 
Blauer Holunder € 986,00 € 253,00 € 121,50 – – 
(Basis 2 volwassenen)

App. 
Weisser Holunder € 1.609,00 € 131,50 € 121,50 € 49,50 € 121,50 
(Basis 2 volwassenen +  
2 kinderen 6-14 jaar)



Holunderkamer 25 – 30 m² – Tweepersoonskamer voor 2 personen, bad of douche/wc, fauteuil, bureau, espressomachine, safe, minibar,  
 Wi-Fi en flatscreen tv. Extra bed mogelijk. 

Blauer Holunder 45 – 55 m² – Appartementen voor 2-4 personen met 1 slaapkamer, woonkeuken, extra bedden mogelijk tot 4 personen

Weisser Holunder 60 – 75 m² – Appartementen voor 4-6 personen met 2 slaapkamers, woonkeuken, extra bedden mogelijk tot 6 personen

De Holunderhof-appartementen zijn uitgerust met 1 of 2 slaapkamers, douche, wc, woonruimte met uitschuifbare bank, flatscreen-tv, Wi-fi, telefoon en 
safe. De keuken beschikt over een eettafel, vaatwasser, Mocafé-espressomachine, waterkoker, magnetron, koelkast en een complete bestekset.  
Bedlinnen en handdoeken zijn in alle appartementen aanwezig. Dagelijkse reiniging van de kamer en badkamer is inbegrepen.

  Appartement Appartement  
 Holunderkamer Blauer Holunder Weisser Holunder 
 per persoon bezetting 2 personen bezetting 4 personen

  incl.  incl. ontbijtbuffet zonder maaltijden incl. ontbijtbuffet zonder maaltijden 

  3/4 Pension

10.05.2014 – 07.06.2014 € 72,00 € 135,00 € 117,00 € 198,00 € 170,00

07.06.2014 – 05.07.2014 € 74,00 € 145,00 € 127,00 € 212,00 € 180,00

05.07.2014 – 06.09.2014 € 82,00 € 155,00 € 137,00 € 227,00 € 199,00

06.09.2014 – 25.10.2014 € 74,00 € 135,00 € 117,00 € 198,00 € 170,00

Bij de aangegeven prijzen komt nog de verplichte toeristenbelasting van momenteel € 1,75/persoon en dag vanaf 15 jaar. Bij de appartementen komt nog een bedrag van Euro 30,00 erbij. 

En holunderkamer:  
Korting op logies met ontbijt: Euro 11,00 · Prijs voor het extra bed bij boeking van een holunderkamer op basis van logies met ontbijt: 0-3 jaar Euro 10,- per nacht · vanaf 4 jaar Euro 27,00 per nacht 
toeslag eenpersoonskamer Euro 20,00 per nacht

meerprijzen in een appartement:  
extra bed in een appartment/dag: Euro 27,00 met ontbijt · Euro 20,00 zonder ontbijt

Holunderhof ¾ verwenpension: Middagssnack met taartenbuffet (drankjes exclusief) 3 gangen avondmenu met saladebuffet · Euro 18,00 / volwassene (vanaf 15 jaar) · Euro 10,00 / kind (6-15 jaar)

Inclusieve services:  
•	Uitgebreid	ontbijtbuffet	met	müsli,	sapjes	met	verse	sapjes	uit	de	regio,	vers	brood,	zoete	broodjes,	fruit	&	groenten	•	Dagelijkse kranten •	Gratis gebruik van onze Holunder-relax met sauna, 
sanarium, stoombad en „spürDich-Garten“ •	Gratis gebruik van onze Holunder tuin •	Gezellig zonneterras – waar u ook ´s ochtends uw ontbijt kunt genieten •	Gratis parkeerplaats

PrijslijsT zOMEr 2014 



zOMErArrAnGEMEnTEn

OsTTirOl ACTiEF BElEVEn 
Ontdek	de	vakantieregio	Lienz	&	Osttirol	…	actief	onderweg	zijn,	de	
veelzijdigheid van de vakantieregio leren kennen. Dit alles is alleen maar 
mogelijk met onze Osttirol CArD, de kaart die u toegang geeft voor 
museu, bergliften en nog veel meer tijdens uw vakantie”.

Prijs per persoon vanaf: € 521,00

FiETszOMEr
Of het nu richting italië is of richting Karinthië, de populairste  
fietsweg van Europa – de Drauradweg is ideaal voor uitstapjes met  
de hele familie. Ook de iselradweg met zijn beeldschone  
rivierlandschap heeft zijn charmes.

Prijs per persoon vanaf: € 537,00

GOlFEn MET Als ACHTErGrOnD  
DE liEnzEr DOlOMiTEn
27-holes staan u ter beschikking op de golfbaan in lavant, onze gasten

ontvangen 25% korting op de Greenfee - hierbij wachten ook nog leuke

weekaanbiedingen op uw! Met cursussen voor beginners incl. en een 
inleiding met alle regels voor op de baan.

Prijs per persoon vanaf: € 765,00

DOlOMiETEn WAnDEl WEEK 
Adembenemende berglandschappen tussen de lienzer Dolomieten  
en Großglockner nodigen u uit voor wandelingen en bergtouren  
voor gevorderden. Ook de klimliefhebbers kunnen zich in onze  
vakantieregio helemaal uitleven. leer een week lang de bergtoppen  
van Osttirol kennen.

Prijs per persoon vanaf: € 580,00

OnTDEKKinGsrEis VOOr  
FAMiliEs DOOr OsTTirOl
Geldig in de periode 28.06.-06.09.2014

Een ritje met de Osttirodler, de klimmuur in de Galitzenklamm, de  
avontuuren funparks en ook de talrijke zwembaden en zwemmeren zijn 
de onderdelen voor uw familievakantie rondom de lienzer Dolomiten.

Prijs per persoon vanaf: € 584,00

Graag stellen wij een vakantie-arrangement samen met uw  
persoonlijke wensen. informatie en boeking:  
Holunderhof**** · Hotel Appartements · Tel. +43 4852 62766 
info@hotelholunderhof.at · www.hotelholunderhof.at 
www.facebook.com/Holunderhof



HOlUnDErHOF**** · Hotel Appartements
A-9905 Gaimberg · lienz · Osttirol · zettersfeldstraße 36 · Tel. +43 4852 62766 · Fax +43 4852 62766-132 

info@hotelholunderhof.at · www.hotelholunderhof.at · www.facebook.com/Holunderhof
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