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Hotel Alpenhof ***
Hotel in Westendorf

Als uitgangspunt voor avontuurlijke vakantiedagen biedt het 3 sterren ski- & golfhotel Alpenhof zich aan, met een mooie
wintertuin en ligweide met uitzicht over de bergen. Alle 16 kamers bieden voor het grootste deel een adembenemend uitzicht
over de bergen en zijn daarnaast ingericht met douche/wc, föhn, telefoon, sat-tv en gratis wifi. Ski-afdaling tot het huis
mogelijk, langlaufloipe vlakbij. Alles te voet bereikbaar.

Internationale - Italiaanse keuken - lid van KochArt.



Direct aan de loipe · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche of bad, WC

Tweepersoonskamer Superior Oppervlakte 25 m² De zeer geliefde

Superior tweepersoonskamers met prachtig uitzicht op de bergen,

zorgen ervoor dat je je hier op je gemak voelt. Inrichting: balkon, flatsc...

ab

€ 70,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

éénpersoonskamer douche, WC

Eenpersoonskamer Classic onder het schuine dak Oppervlakte 15 m²

Gezellig ingerichte eenpersoonskamer met balkon op de bovenste

verdieping – voor onze sportieve gasten. Inrichting: douche/wc,

flatscre...

ab

€ 83,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 15 m²
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driepersoonskamer douche, WC

Alle goede dingen komen, zoals bekend, altijd met zijn drietjes! Dus als

u met zijn drieën reist, is onze driepersoonskamer voor u de juiste keus.

Een mooie kamer met tweepersoonsbed en slaapbank. Inr...

ab

€ 58,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 28 m²

juniorsuite douche, WC

In Tiroolse stijl ingerichte hotelsuite met balkon en eigen badkamer met

douche/wc. De uitnodigende sfeer, het sprookjesachtige uitzicht op de

Tiroolse bergen en een supercomfortabel tweepersoonsbed l...

ab

€ 70,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

Tweepersoonskamer, douche of bad, WC, balkon

Tweepersoonskamer Comfort Oppervlakte 20 m² Gezellig ingerichte

tweepersoonskamer, deels met balkon Inrichting: douche/wc, flatscreen

sat-tv, föhn, safe op de kamer, gratis wifi

ab

€ 58,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²
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Tweepersoonskamer, douche of bad, WC, balkon

Tweepersoonskamer Classic onder het schuine dak Oppervlakte 20 m²

Gezellig ingerichte tweepersoonskamer met balkon op de bovenste

verdieping – voor onze sportieve gasten. Inrichting: balkon,

douche/wc...

ab

€ 50,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Voorwaarden
Gratis wifi, gratis parkeren

Hotel Alpenhof
Hotel in Westendorf
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