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Das Hopfgarten Familotel Tirol ****
Hotel i Hopfgarten

Velvære for hele familien
Som familiehotel i Kitzbühel-alperne ved Hopfgarten Familotel Tirol, hvordan man opfylder alle familieønsker. Hos os kan mor,
far og deres kære opleve en aktiv ferie i en fantastisk natur.
Med Move & Relax, den rette mængde af aktiv bevægelse i skønne omgivelser og beroligende afslapning, bringer du din krop
og dit sind i harmoni. Oplev en uforglemmelig time-out sammen!



Direkte ud til skipisten · Beliggende på mark · Direkte ud til ski-/vandre-busstoppestedet · Nær skov · Centralt beliggende · Roligt område ·

Sauna · Gymnastik/-rum · Biosauna · Dampbad · Skønhedssalon · Svømmehal · Sanarium · Stille-/afslapningsrum · Massage

værelser og appartementer
Aktuelle tilbud

Familieværelse, bruser eller badekar, toilet, 2 soveværelser

Indrettet med lyst cembrafyr og trægulv Opholdsstue med hjørnebænk

Brændeovn TV Køjeseng (til børn) Separat soveværelse med

dobbeltseng Altan Badeværelse (dobbelt håndvask, badekar med

brusevæg)...

ab

€ 139,65
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen · 2 soveværelse · 42 m²

Familieværelse, bruser eller badekar, toilet, 2 soveværelser

Hvide møbler Kombineret stue og soveværelse med dobbeltseng

Opholdsområde To fjernsyn Separat børneværelse med køjeseng

(gulvtæppe) Altan eller terrasse Badeværelse (dobbelt håndvask,

badekar og...

ab

€ 142,80
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen · 2 soveværelse · 43 m²
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Familieværelse, bruser eller badekar, toilet, 2 soveværelser

Hvide møbler Kombineret stue og soveværelse med dobbeltseng og

hjørnebænk To fjernsyn Separat børneværelse med køjeseng

(gulvtæppe) Altan eller terrasse Badeværelse (dobbelt håndvask,

badekar og ...

ab

€ 147,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen · 2 soveværelse · 50 m²

Familieværelse, bad, toilet, 2 soveværelser

Opholdsstue (opholdsområde, brændeovn, sovesofa og TV) Separat

soveværelse Stor altan eller terrasse Soveområde med dobbeltseng

(opdelt med forhæng) Badeværelse (dobbelt håndvask, badekar og

bruseni...

ab

€ 151,20
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen · 2 soveværelse · 55 m²
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betingelser
Din familieferie - vores serviceydelser:

FORPLEJNING:
Stor morgenmadsbuffet
Frokostbord for både store og små
Eftermiddagssnack med friskbagt kage og snacks
Aftenbuffet med nationale og internationale retter
Fri adgang til alkoholfri drikke fra drikkebrønden hele dagen
Gratis te- og kaffe indtil kl. 17.00
Særskilt baby-buffet med babymad fra glas samt et udvalg af grød.

EKSTRA:
Fri adgang til panorama-svømmehallen, sauna, dampbad, biosauna, fitnessrum, indendørs legeplads og meget mere
Gratis lånebadekåber til børn og voksne
Børnepasning (fra 3 måneder til 12 år) fra søndag til fredag kl. 09.00 - kl. 20.30
Gratis Wi-Fi
Hohe Salve Gæstekort med masser af fordele og rabatter

VED ET SOMMEROPHOLD PÅ MINDST 5 NÆTTER FRA MIDT I MAJ TIL MIDT I SEPTEMBER:
Gratis adgang til legelandet Salvenaland (bortset fra ankomst- og afrejsedagen) med friluftsbad og stor legeplads
(sommerkælkebane, minigolf, kæmpegynge, trampolin, m.m.)
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