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Hotel Edelweiss
Hotel i Itter

Ejerne af Hotel Edelweiss byder dig hjerteligt velkommen.

Føl dig hjemme på det dejlige, komfortable og nyrenoverede hotel. Hotel Edelweiss ligger i hjertet af Itter og er det perfekte
sted for din vinterferie. Hotellet ligger kun 3 minutter fra skiliften Itter Salvistabahn og er let tilgængeligt med den gratis skibus,
der stopper foran hotellet.

Hotellet ligger også direkte ved langrendsløjperne. Hotellet tilbyder stilfulde dobbelt- og familieværelser med morgenmad
samt to lejligheder med egen forplejning og har et wellness-område med sauna, infrarød kabine og afslapningsrum. Samtlige
værelser har panoramaudsigt over bjergene.

Prisen inkluderer morgenbuffet (ikke for lejlighederne), WIFI, sauna, legerum og gratis parkering. På forespørgsel kan du også
få hjælp til lufthavnstransport, skiskole, skileje, liftkort og alt det, som vil gøre din ferie behagelig og afslappende.

Spørg os vedr. gruppereservationer til sommer.



Direkte ud til skipisten · Beliggende alene · Roligt område · Direkte ud til cykelruten · Direkte ud til ski-/vandre-busstoppestedet · Ved

vandreruten · Udkanten af byen · Direkte ud til løjpen · Infrarødt lys · Stille-/afslapningsrum · Sauna



værelser og appartementer
Aktuelle tilbud

double roomwith shower, WC

Alle værelser indeholder en ekstra stor dobbeltseng, badeværelse med

toilet og bruser, gratis Wi-Fi og kabel-TV. De fleste værelser har egen

balkon med udsigt over bjergene. Vi har desuden hyggelige d...

ab

€ 173,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen · 1 soveværelse · 18 m²

triple roomwith shower, WC

Alle værelser indeholder en ekstra stor dobbeltseng, en enkeltseng,

badeværelse med toilet og bruser, gratis Wi-Fi og kabel-TV. De fleste

værelser har egen balkon med udsigt over bjergene. Vi har desu...

ab

€ 232,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

2-3 Personen · 1 soveværelse · 22 m²
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Familieværelse med 4 senge

Alle værelser indeholder en stor dobbeltseng, en køjeseng, badeværelse

med toilet og bruser, gratis Wi-Fi og kabel-TV samt balkon med

bjergudsigt. Prisen inkluderer morgenmadsbuffet samt adgang til we...

ab

€ 292,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-4 Personen · 1 soveværelse · 25 m²

Familiesuite

Familiesuiten indeholder 2 soveværelser, et badeværelse med toilet og

bruser samt en balkon med bjergudsigt. Soveværelse 1 har en ekstra

stor dobbeltseng og en enkeltseng. Soveværelse 2 har 3 enkeltse...

ab

€ 320,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

2-6 Personen · 2 soveværelse · 31 m²

apartment/3 bedrooms/3 shower- WC

Lejligheden indeholder 3 soveværelser, et lille køkken, en stue og en

stor, sydvendt balkon. Soveværelse 1 har en ekstra stor dobbeltseng

samt et badeværelse med badekar, toilet og bruser. Soveværelse...

ab

€ 350,00
pr. appartement den 25.05.2023

SE TILBUD

1-7 Personen · 3 soveværelse · 93 m²
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Luksuslejlighedmed 1 soveværelse

Luksuriøs lejlighed, der indeholder 1 soveværelse, 1 badeværelse, et

stort, fuldt udstyret køkken-alrum, kabel-TV samt en stor, sydvendt og

ugenert beliggende balkon. Soveværelse har en ekstra stor do...

ab

€ 170,00
pr. appartement den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen · 1 soveværelse · 40 m²

Dobbeltværelse, bruser, toilet, deluxe

Dobbeltværelse Deluxe har en ekstra stor dobbeltseng, badeværelse

med bruser/WC, balkon med udsigt over bjergene, gratis WiFi og

kabel-tv. Morgenbuffet, wellnessfaciliteter og legerum er inkluderet i ...

ab

€ 183,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen · 1 soveværelse · 22 m²

betingelser
Kæledyr er ikke tilladt.
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