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Haus Tirol
Pension in Brixen im Thale

Hartelijk welkom in Haus Tirol!Ons gezellige, familiaire pension is rustig gelegen op 5 minuten loopafstand van het
dorpscentrum, tegenover de Badesee en direct bij de pistes (geen auto/skibus nodig). Onze kamers zijn ruim, meestal met
balkon en een mooi uitzicht. Laat u zich door ons verwennen en ontspant u zich na een dag vol belevenissen bij ons in het
binnenzwembad of in de sauna. U zult zich bij ons snel thuis voelen!



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos ·

Direct aan de skipiste · Bergachtige ligging · Rustige ligging · Centrale ligging · Stadsrand · Sauna · Overdekt zwembad

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, douche, WC

Deze 2-persoonskamers beschikken over een 2-persoonsbed, badkamer

met douche, toilet en föhn. Verder is er een televisie, WIFI en een

bureau.

ab

€ 52,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC, balkon

Onze 2-persoonskamers beschikken over een badkamer met douche,

toilet en föhn. Verder is er een televisie, WIFI, bureau en een balkon.

ab

€ 55,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²
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Driepersoonskamer, douche, WC, balkon

Deze 3-persoonskamer beschikt over een badkamer met douche, toilet

en een föhn. De kamer heeft een 2-persoonsbed en een 1-persoonsbed

en er is een televisie, bureau, WIFI en een balkon.

ab

€ 45,80
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 22 m²

Vierpersoonskamer, douche, WC, terras

Deze 4-persoonskamer heeft twee slaapkamers met een

verbindingsdeur, met elk een 2-persoonsbed. Er is 1 badkamer met

douche, toilet en föhn. Televisie, gedeeld terras en WIFI.

ab

€ 41,25
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 28 m²

Familiekamer, douche, WC, balkon

Deze familiekamer heeft een badkamer met douche, föhn en een aparte

toilet. De kamer bestaat uit een ruimte met een 2-persoonsbed en een

andere ruimte met een stapelbed. Televisie, WIFI en balkon.

ab

€ 39,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 28 m²
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Voorwaarden
Kamer:
De prijzen zijn inclusive uitgebreid ontbijtbuffet, gebruik van het binnenzwembad en de sauna.

Haus Tirol
Pension in Brixen im Thale

Badhausweg 19
A-6364 Brixen im Thale
E-mail: info@haustirol.net
Telefoon: 0043 664 5302844
http://www.haustirol.net


