Kinderopvang Preizen voor de den Winter 2020/2021
in het „Bären Camp“, de 1. gast-kleuterschool in Königsleiten
Onze Kinderen binnen - en Outdoor wereld met liefdevoll Kinderopvang bieden wij u Kinderen een
onvergetelijke vakantie en u gezellig samen kunt genieten van het skieen, terwijl uw Kind in actie Bären
Camp liefdevoll verzorgt word!
Alle Kinderen vanaf 1 jaar kunnen zich bei ons in de Bärenopvang creatief, musikaal, en op
spelenderweise, taalkundig kunnen ze zich in de sneeuw lekker uitleven.
Er is voor elk wat wils, groot of klein, het zal een onvergetelijke vakantie voor ze worden.
Ook de Kleinste zijn bij ons van harte welkom: ze zullen zich direct thuis voelen, opvang is mogelijk vanaf 6 Maanden buiten het
seizoen (05.-19.12.2020, 02.01.-30.01.2021, 06.-13.02.2021, 27.02.-27.03.2021 en 10.04.-18.04.2021) & in het hoogseizoen op
aanvraag. Graag kunt u, uw Lievelingen vanaf 6 maanden bij ons brengen in de Bärenopvang.
Om individueel te reageren op de behoefte van uw Lieveling, hebben we alle belangrijke dingen nodig (sabeldoekje, knuffeldier,
slaapzak, ...) die uw schat nodig heeft, zodat ze zich volledig thuis voelt bij ons. Graag Pampers meebrengen en vochtdoekjes,
kinderwagen, kleertjes en natuurlijk niet te vergeten Babyvoeding.
We willen graag dat uw lieveling het verblijf bij ons zo leuk en onvergetelijke ervaart als mogelijk.
Onze openingstijden in de Winter:
Het Aktie Bären Kamp heeft voor u v an zondag tot vrijdag dagelijks van 09.00 uur tot 17.00 uur geopend.
Aanmelden direct bij de Kinderopvang of aan de Receptie van Alpenwelt Resorts.
Om 31.12.2020 Avond-Oppas VAN 17.00 uur TOT 01.00 uur (op afspraak)
Tarieven inklusief limonade tijdens de opvang:
Elk uur of een halfuur (tot 2 uur.)
Vanaf 3 uur geldt een Halve dag tarief.

€ 15,00 per uur

Halve dagen tarief:
Halve dag met middageten van 09.00 tot 13.00 uur
Halve dag van 13.00 tot 17.00 uur
Middageten

Hele dag tarieven inclusief Lunch:
1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen
6 dagen

€ 45,00
€ 90,00
€ 130,00
€ 160,00
€ 190,00
€ 220,00

€ 34,00 met middageten
€ 29,00 zonder middageten
€ 5,00

broers en zussen prijzen:
€ 35,00 / Kind
€ 72,00 / Kind
€ 104,00 / Kind
€ 128,00 / Kind
€ 152,00 / Kind
€ 176,00 / Kind

Als u nog vragen of informatie nodig heeft, kunt u zich graag direct bij ons Aktie Bären Kamp of aan de Receptie in Alpenwelt Resort melden.
U kunt ons ook per telefoon bereiken onder Telnummer: +43 6564 8282 64. Wij verheugen ons erop uw
Lieveling bij ons te mogen ontvangen, om u een ontspannende tijd te mogen bezorgen.
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