
	

Samen op winterbeleving in het Rauriserdal met Oud & Nieuw 
 

 
 
Wij - Sietske en Bart - runnen in de winter van 2020 het Proefhotel om te ervaren hoe we in de 
toekomst mogelijk onze droom kunnen realiseren: wonen en werken in de bergen. Wij houden van 
lekker actief bezig zijn in de bergen waarbij we geloven dat ontspanning komt door inspanning. Samen 
genieten van het hier en nu, een echte winterbeleving!  
 
Het Chalet 
Denk aan een wintersportbeleving vanuit een sfeervol chalet dat aanvoelt als een echte berghut: dat is 
het Proefhotel! Het chalet biedt maximaal 36 slaapplaatsen, verspreid over 11 kamers. Daarnaast is er 
een gezamenlijke “Stube”, aparte kinderspeelkamer en keuken.  
 
Tip: Wil je een nog authentiekere berghut ervaring, kies dan voor de unieke “Lager kamer” 
 
Het aanbod: 
Tijdens de Oud & Nieuw week ontvangen wij graag gezinnen die open staan voor ontmoeting en een 
vakantie samen met anderen. Ieder gezin krijgt zijn eigen kamer met badkamer. Oftewel, volop ruimte 
voor gezelligheid maar ook de mogelijkheid je even terug te trekken als daar behoefte aan is. Naast dat 
er zelf gekookt kan worden, zorgen wij dat jullie op sommige momenten ook ontzorgd worden. Zo 
zorgen wij op de dag van aankomst en de avond voor vertrek dat er een lekkere avondmaaltijd op tafel 
staat. En als klap op de vuurpijl verzorgen wij op oudejaarsavond een gezellige winter BBQ!!  
 
Optioneel: winterwonderlandavond 
Het is optioneel, maar we nemen jullie graag mee op een gave winterwonderavond aan het eind van 
het Rauriserdal met diner in een echt bergrestaurant. We sluiten deze avond af met een activiteit die in 
onze ogen niet mag ontbreken tijdens de wintersport, namelijk rodelen!  
 
Dan blijven er nog maar drie avonden over om zelf te koken of we reserveren desgewenst een gezellig 
familierestaurant voor jullie. Wij zullen deze week niet iedere dag aanwezig zijn; we zijn wel altijd 
bereikbaar.  
 
Verzorging 
• Ontbijt – Wij zorgen ervoor dat jullie iedere ochtend verse broodjes hebben.  
• Diner – Wij verzorgen drie avonden een lekker en gezond zelfbereide 2-gangendiner. Wil je een 

keer uit eten? Wij geven graag tips en reserveren een gezellig restaurant voor de hele familie.  
• Drank – Vooraf kun je desgewenst aangeven welke drankjes jullie in ‘huis’ willen hebben en dan 

zorgen wij daarvoor. 
 
 



	

 
 
Activiteiten 
Het Proefhotel ligt nabij het authentieke bergdorp Rauris. Je kunt hier volop skiën, boarden, wandelen, 
rodelen en sneeuwschoenwandelen. Het skigebied van Rauris ligt op een paar  autominuten van het 
Proefhotel en is een verborgen pareltje met een hele gemoedelijke sfeer. Het heeft ruim 30 kilometer 
aan zeer gevarieerde pistes voor beginners én gevorderden en volop off-piste mogelijkheden. Op een 
half uur rijden liggen diverse interessante grotere skigebieden. Graag willen we je ook inspireren eens 
iets anders te doen. Wij laten je desgewenst de winterse wereld buiten de pistes zien. Dit kan 
wandelend of voor nog meer ontdekking op sneeuwschoenen.  

 

 
Wat krijg je? 
• Een sfeervolle gezinskamer met eigen 

sanitair [toilet & douche], eigen 
balkon, opgemaakte bedden en 
badlinnen 

• Gezamenlijke Stube 
• Speelruimte voor de kids 
• Keuken met alle toebehoren, inclusief 

oliën en kruiden 
• Ontbijtbroodjes- en desgewenst 

drankservice  
• Ontbijtpakket voor de eerste ochtend 
• Diner ideeën, maaltijd- en dinertips 

waarbij wij fijne familierestaurants 
voor je reserveren.   

• Eindschoonmaak  
• Toeristenbelasting 
 

Investering in een onvergetelijke ervaring per gezin voor een hele week*: 
• Een 4-persoonskamer met een tweepersoonsbed en een stapelbed: 1149,00 euro 
• Een kamer met gezellig en robuust stapelbed voor 6 personen [‘Lager’]: 1149,00 euro 
• Een sfeervolle 4-persoonskamer met daarin 2 separate kamers en 1 badkamer: 1249,00 euro 
• Twee volwaardige kamers met een tussendeur voor meer privacy [beschikbaar voor gezinnen met 

1-4 kinderen]: 1349,00 euro 
 
*Het avondeten 
Wij verzorgen in het Proefhotel tijdens de Oud & Nieuw-week 3 avonden [za, di en vr] een lekker zelf 
bereide 2-gangen maaltijd, wat je automatisch bij je verblijf boekt. Omdat elk gezin een andere 
samenstelling heeft, is dit niet bij de bovengenoemde prijs inbegrepen. Dit zijn de kosten voor het 
avondeten die erbij komen: 
• Volwassenen: €17,50 p.p. per avond; in totaal € 52,50 per volwassene. 
• Kinderen t/m 14 jaar: €10 per kind per avond; in totaal € 30,00 per kind. 
 
Meer info 
Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk voor beschikbaarheid op Proefhotel.nl. Heb je nog vragen: deel ze 
gerust met ons via bartensietske@proefhotel.nl.   
 
 
Bart & Sietske 
 


