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Gästehaus - Pension Hölzl
Ferielejlighed i Itter

Hjerteligt velkommen til Gästehaus Hölzl!

Hjerteligt velkommen til Gästehaus Hölzl!

Vi tilbyder vores gæster komfortabelt udstyrede værelser/lejligheder, en stor have og parkeringspladser foran huset. Om
vinteren er det er muligt at nå SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental på ski, når der ligger nok sne.

Vores lyse og behagelige værelser er udstyret med bad og toilet, kabel-TV/satellit TV, balkon, radio, toiletartikler og hårtørrer.

Vores to moderne ferielejligheder er 55 m² store og lyst og komfortabelt indrettede. De indeholder bad og toilet, toiletartikler,
håndklæder, kabel-TV/satellit TV, radio, sengelinned, komplet køkken med ovn, opvaskemaskine og mikrobølgeovn samt
havemøbler. Der er adgang til tørretumbler efter forespørgsel. Soveværelse og stue er adskilt.

Hos os er følgende altid inkluderet i prisen:
Stor morgenmadsbuffet ved booking af et værelse (familieværelse eller dobbeltværelse).
Efter ønske er det muligt at booke en dag på ski i følge med chefen.
Grati...



Nær skov · Roligt område · Udkanten af byen · Centralt beliggende · Beliggende alene · Beliggende på mark · Direkte ud til cykelruten ·

Sanarium · Sauna



værelser og appartementer
Aktuelle tilbud

Dobbeltværelse med bad og toilet

Alle værelser er med balkon, bad, toilet og kabel-TV. Wi-Fi forefindes. ab

€ 41,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen · 1 soveværelse · 20 m²

Dobbeltværelse, bruser, toilet, kombineret stue/soveværelse

Familieværelset indeholder balkon, bad/toilet, kabel-TV, dobbeltseng

og sovesofa til to personer. Wi-Fi forefindes. Familieværelset er ideelt

egnet for 2 voksne og 2 børn (op til 16 år).

ab

€ 43,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-3 Personen · 1 soveværelse
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Ferielejlighedmed 1 soveværelse, bad og toilet

Vores to moderne, lyse og komfortabelt indrettede ferielejligheder er 55

m2 store. De er udstyret med bad og toilet, toiletartikler, håndklæder,

kabel-TV/satellit TV, radio, sengelinned, komplet køkke...

ab

€ 90,00
pr. appartement den 25.05.2023

SE TILBUD

1-4 Personen · 1 soveværelse
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