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Hotel Leamwirt ****
Hotel i Hopfgarten im Brixental

Velkommen til din dejlige feriebolig.

Nyd din sommer omgivet af en frodigt grøn natur og frisk luft. Nyd en rask bjergvandring eller slap af ved vores
swimmingpool.
Lad dig forkæle af vores køkkenchef med regionale og internationale specialiteter. Vore restaurant har siddepladser til 150
personer og giver ideelle muligheder for større fester, fx bryllupper, fødselsdage, pensionistudflugter, m.m.
Lutter ski! Oplev de 284 km pistesjov i et af verdens bedste skiområder, SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. Udnyt den gratis
skibus fra hotellet og det billige skidepot (€ 10,-/pr. pers. pr. uge) ved skiliften i Hopfgarten.
Slap af i vores wellnessområde med sauna, dampbad, solarium, infrarød sauna, massageseng og afslapningsområde samt det
opvarmede udendørsbassin. Nyd en kanetur eller benyt dig af langrendsløjpen, som løber lige forbi hotellet.



Roligt område · Udkanten af byen · Direkte ud til løjpen · Solarium · Stille-/afslapningsrum · Damp-aroma-sauna · Sauna · Infrarødt lys



værelser og appartementer
Aktuelle tilbud

Dobbeltværelse

Vores værelser "De Luxe" er ca. 20-25 m2 store, smagfuldt indrettede og

med TV, balkon eller terrasse samt badeværelse med bruser eller

badekar. Nyd godt af for- og eftermiddagssolen med udsigt i fler...

ab

€ 235,20
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-4 Personen

Dobbeltværelse

Vores superior-værelser er ca. 25-40 m2 store, indrettet med møbler i

høj kvalitet, og har fladskærms-TV, stor balkon eller terrasse og

badeværelse med en rummelig brusekabine. Værelserne har delvist ...

ab

€ 295,20
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-4 Personen

Suite, bruser, toilet

Tårnsuiten er ca. 70 m2 stor og er indrettet smagfuldt med møbler i høj kvalitet. Suiten er

indrettet med balkon eller terrasse og bad med bruser eller badekar, udsigt i flere

retninger med for- og ef...

ab

€ 295,20
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-5 Personen · 70 m²
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Suite, bruser, toilet

Panoramasuiterne er ca. 70-80 m2 store, indrettet med møbler i høj

kvalitet og med 2 fladskærms-TV'er, stor balkon eller terrasse og

badeværelse med rummelig brusekabine og dobbeltvask. Toilet og bad

...

ab

€ 355,20
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-5 Personen

betingelser
Alle priser er ekskl. de lokale skatter på € 2,00 pr. pers./dag (gælder ikke børn under 16 år).
Børnerabat: 0-2 år: Gratis, 3-5 år: 50 % rabat, 6-10 år: 30 % rabat, 11-15 år: 10 % rabat, hvis de sover på forældrenes værelse.
Dit værelse står til rådighed fra kl. 13:00 på ankomstdagen. Ved afrejse bedes du forlade værelset og tjekke ud senest kl. 10:00.
Kæledyr € 15,-/dag.
Betalingsmuligheder: Vi opfordrer til, at du betaler kontant. Ved kortbetaling opkræves et administrationsgebyr på 3 % af
beløbet. (Vi accepterer VISA, MASTERCARD, MAESTRO).
Rejser du hjem før tid, opkræver vi et beløb svarende til tre ekstra overnatninger (uden mad).
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