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Haus Sonnhof ***
Pension in Brixen im Thale

Ons familiebedrijf ligt rustig en zonnig, direct naast de gondelbaan van SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental en ligt op ca. 5 minuten
lopen van het centrum van Brixen im Thale. Alle kamers hebben een douche of bad/wc, telefoon en kabel-tv. Gratis w-lan. De
meeste kamers hebben een balkon. Een personenlift, kinderspeelplaats, ligweide, zonneterras, tafeltennis, een gezellige
recreatieruimte zijn inclusief. Kinderkorting op aanvraag. We verhuren ook 2-4 persoons appartementen.We zouden het fijn
vinden, u in ons huis te mogen begroeten.

Aan de wandelweg · Direct aan de skipiste · Rustige ligging · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

éénpersoonskamer douche, WC

Gezellige een-persoonskamer met douche/wc in het bijhuis! Incl.

gebruik van het stoombad en gratis w-lan!

ab

€ 48,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer
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tweepersoonskamer douche of bad, WC

Gezellige twee-persoonskamer met douche of bad/wc, kabel-tv! Incl.

gebruik van het stoombad en gratis w-lan!

ab

€ 43,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

Meerpersoonskamer, douche of bad, WC

Gezellige meer-persoonskamer met douche of bad/wc, kabel-tv! Incl.

gebruik van het stoombad en gratis w-lan!

ab

€ 43,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen

app/1 slaapkamer/douche of bad, wc

Gezellig appartement in het hoofdhuis voor 2-3 personen met douche

en separate wc en kabel-tv. Incl. gebruik van het stoombad en gratis

w-lan!

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer
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Appartement, douche of bad, WC, 1 slaapkamer

Gezellig appartement in het hoofdhuis voor 2-4 personen met douche

en separate wc, 1 woon-slaapkamer, 1 slaapkamer en kabel-tv. Incl.

gebruik van het stoombad en gratis w-lan!

ab

€ 140,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

3-4 Personen · 1 Slaapkamer

Appartement, douche of bad, WC, 1 slaapkamer

Gezellig appartement in het bijhuis voor 2-4 personen met douche en

separate wc, 1 woon-slaapkamer, 1 slaapkamer en kabel-tv. Incl. gebruik

van het stoombad en gratis w-lan!

ab

€ 140,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

3-4 Personen · 1 Slaapkamer

Appartement, douche, WC

Gezellig appartement in het bijhuis voor 2 personen met douche/wc en

kabel-tv. Incl. gebruik van het stoombad en gratis w-lan!

ab

€ 85,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer
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Appartement, douche, WC

Gezellig appartement in het hoofdhuis voor 2 personen met douche/wc

en kabel-tv. Incl. gebruik van het stoombad en gratis w-lan!

ab

€ 85,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

Voorwaarden
Kamers: incl. stoombad excl.: huisdieren 5,00 Euro Appartementen: incl. : stoombad, stroom, water excl.: toeristenbelasting,
eindschoonmaak, ontbijt of broodjesservice naar wens, huisdieren € 5,-

Haus Sonnhof***
Pension in Brixen im Thale
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