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Hotel Tirolerhof ***
Hotel i Hopfgarten im Brixental

Hotel Garni, ca. 25-30 komfort værelser, beliggende ved bygrænsen i Hopfgarten, ca. 15 minutter til fods fra
centrum/gondolliften. Familiær atmosfære, gennemrenoveret spisesal, hyggelige opholdstuer, stor morgenmadsbuffet,
exceptionelt køkken, halvpension med valgbar aftenmenu;

Alle værelser er "ikkeryger", behageligt indrettet i tirolsk stil og udstyret med hårtørrer, TV, radio, bad og toilet. Gratis Wi-Fi er
tilgængeligt;

Om vinteren stopper skibussen direkte foran hoveddøren.

Der er mulighed for at få en udsøgt halvpensionsmenu efter forespørgsel. Kontakt venligst udlejer for mere information.

Grupperabat;

Husdyr tillades efter forespørgsel;



Direkte ud til ski-/vandre-busstoppestedet · Nær skov · Udkanten af byen



værelser og appartementer
Aktuelle tilbud

Standard doppeltværelse med badekar eller bruser

Hyggeligt lille dobbeltværelse, enkelt og rustiskt møbleret, beliggende i

den ældste del af hovedbygningen, lille badeværelse, uden balkon,

egnet for 1-2 personer.

ab

€ 51,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen · 1 soveværelse

Komfort værelse med toilet samt badekar eller bruser

Hyggeligt møbleret værelse med rustikke møbler. Komfortabel

størrelse, med badeværelse, med eller uden balkon. Beliggende i

hovedbygningen eller i Haus Ruperti (sidebygningen), egnet for 1-2

personer.

ab

€ 80,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen · 1 soveværelse
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Dobbeltværelse med toilet samt badekar eller bruser

Fuldt renoveret, tidssvarende og moderne dobbeltværelse med møbler

af egetræ i høj kvalitet, trægulv, dobbeltseng i bekvem højde,

pengeskab, rummeligt badeværelse med delvist adskilt toilet,

kosmetiks...

ab

€ 64,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen · 1 soveværelse

Familieværelse, bruser, toilet, standard

Familieværelse; 1 rummeligt værelse med en dobbeltseng og 2

separate, komfortable ekstrasenge. Værelset er rustikt møbleret og med

balkon. Beliggende i hovedhuset eller i sidehuset Ruperti. Egnet for ...

ab

€ 56,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

2-4 Personen · 1 soveværelse

Family room, shower or bath, toilet

Familienzimmer "Plus", 1 Raum mit einem Doppelbett sowie 1

komfortables Zusatzbett, komplett renoviert, zeitgemäß, modern und

gediegen, hochwertig in Altholz-Asteiche möbliert, Holzboden,

bequeme Komf...

ab

€ 66,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

2-3 Personen · 1 soveværelse
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Familieværelse med toilet samt badekar eller bruser

Familieværelse "Plus": 1 værelse med dobbeltseng samt 1 komfortabel

ekstraseng. Værelset er fuldt renoveret, tidssvarende og moderne med

møbler af egetræ i høj kvalitet, trægulv, dobbeltseng i bekvem ...

ab

€ 69,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

2-4 Personen · 1 soveværelse

betingelser
Vi accepterer følgende betalingsmidler: Visa, Eurocard, Mastercard, Maestro.
Der gives grupperabat efter forespørgsel.
Der gælder individuelle afbestillingsbetingelser for gruppebookinger - spørg venligst direkte.
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