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Hotel Bichlingerhof ****
Hotel in Westendorf
"Aankomen en thuisvoelen!“ Ons familiair geleide huis ligt op slechts 5 minuten lopen vanaf het centrum van Westendorf.
Desondanks ligt het Bichlingerhof heel rustig! We bieden gezellige recreatie ruimtes, personenlift, gratis w-lan en een eigen
skiberging met schoen- en handschoendroger. Om te ontspannen bieden wij een wellnessafdeling met sauna, stoombad,
infraroodkabine, kneippbad en een mooie rustruimte. In de winter stopt de skibus voor onze huisdeur, deze brengt u direct
naar de instap van SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental met verbinding naar het skigebied Kitzbühel/Kirchberg! Ook de
langlaufloipes, winterwandelwegen en de andere recreatieve mogelijkheden liggen vlakbij! In de zomer biedt Westendorf
heerlijke wandelwegen, fiets- en mountainbikeroutes, bergavonturenwerelden en leuke mogelijkheden voor uitstapjes - hier
midden in de Kitzbüheler Alpen! Na de verbouwing en nieuwe aanbouw - opening in de winter van 2016/2017 met 4 sterren
tegen unieke kennismakingsprijzen.

Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · Direct aan de loipe · Direct aan de skibus/bushalte · Rustige ligging · Stadsrand · In de buurt
van het bos · Infraroodcabine · Sauna · Kneipp-inrichting · Rust- /relaxruimte · Stoombad · Aroma stoombad

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen
tweepersoonskamer douche, bad, WC
ca. 25m², douche en bad, aparte wc, balkon, kabel-tv, telefoon, zithoek

ab

€ 108,00
per persoon op 14.08.2022

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

tweepersoonskamer douche, WC
20 m², douche/wc, balkon, telefoon, safe, kabel-tv, 2 kamers met extra
bed mogelijk

ab

€ 72,00
per persoon op 14.08.2022

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

familiekamer douche, WC
ca. 25m², twee-persoonsslaapkamer met verbindingsdeur naar een
een-persoonskamer, douche, aparte wc, balkon, kabel-tv, telefoon, safe,
zithoek

ab

€ 90,00
per persoon op 14.08.2022

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 2 Slaapkamer · 25 m²

éénpersoonskamer douche, WC
ca. 15m², lichte kamer, eigen balkon, douche/wc, kabel-tv, telefoon, safe

ab

€ 72,00
per persoon op 14.08.2022

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 15 m²

Voorwaarden
Huisinrichting: gezellige recreatieruimtes, personenlift, sauna, stoombad en solarium. Inclusief: tafeltennis, sauna in de winter
dagelijks en in de zomer op aanvraag dagelijks mogelijk! IN NOVEMBER GESLOTEN Kinderkortingen op aanvraag!

Hotel Bichlingerhof
Hotel in Westendorf
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A-6363 Westendorf
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https://www.bichlingerhof.at/

Michael Hollaus
Wir die Familie Hollaus (ehem. Eisl) sind eingesessene Brixentaler und täglich dafür dankbar, in
unserer Heimat auch anderen Menschen Glücksmomente und Erlebnisse vermitteln zu dürfen. Seit
der Eröffnung des Bichlingerhof im Jahr 1961 heißt unsere Familie hier in Westendorf Gäste aus
aller Welt willkommen und bietet Ihnen ein Zuhause in den Bergen. Was die Vorfahren an Arbeit
geleistet und an Gastfreundschaft vorgelebt haben, verdient unseren größten Respekt und ist uns
ein Vorbild. Michael mit seiner Frau Monika durften im Jahr 2016 die Führung des Bichlingerhof
übernehmen und heißen Sie herzlich wilkommen.

