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overnatningshoteller i Tyskland og Frankrig
Overnatningshoteller i Tyskland

Overnatningshoteller i Frankrig
Gør transporten behagelig med en overnatning på vej til jeres ferie i 
Frankrig. CIAO ferieboliger kan i samarbejde med Inter Hotel tilbyde 
overnatningshotel i hele Frankrig. Alle hoteller er af god standard, og i 
prisen er inkluderet morgenmad. Find den by, hvor I ønsker at overnatte 
og bestil sammen med lejemålet, og vi ordner resten. Nemmere kan det 
ikke være!

CIAO feriebol iger 
anbefaler dette to-
stjernede hotel som 
overnatningshotel ved 
feriemål i det sydlige 
Frankrig. Det ligger 
i centrum, og der er 
privat parkering bag 
hotellet. Værelserne 
har TV og eget bad/toi-
let. Morgenmadsbuf-
fet er inkluderet.

Interhotel Salvator | Mulhouse | Kat E

CIAO ferieboliger kan i forbindelse med jeres lejemål i Østrig, Italien, 
Frankrig og Kroatien tilbyde overnatningshoteller centralt og godt 
beliggende i forhold til autostradaen. Se på vedstående kort, vælg jeres 
overnatningsby - bestil - og et dejligt værelse venter jer efter en god og 
hyggelig dag på autostradaen.

Prisen er pr værelse inklusiv de 
nævnte antal personer. Morgen-
buffet 13 euro pr person, børn 
under 12 år 6 euro pr person 
betales direkte til hotellet.

Prisen er pr værelse 
excl. lokal turistskat 
og inkluderer mor-
genmad. 
1 barn under 12 år i 
et 3- eller 4 sengs-
værelse er gratis.

CIAO ferieboliger kan anbefale familetilbud ved München og Würzburg: 
2 værelser på Maritim Hotel 2 voksne og 3 børn under 12 år, samlet pris 
uden morgenmad kr 1080 ved München og kr 1000 ved Würzburg

Hotelkategori Enkeltværelse Dobbeltværelse 3-sengsværelse 4-sengsværelse
A 395 460 565 705
B 445 510 610 750
C 480 555 670 815
D 535 610 725 875
E 595 670 770 920
F 620 695 800 950
G 670 745 855 1.005
H 715 790 890 1.050
I 750 825 940 1.100

Dobbeltværelse 3-sengsværelse 4-sengsværelse
625 625 735




