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Hotel Briem ***
Hotel in Westendorf

Ons huis heeft 100 bedden, op slechts een paar minuten van het centrum op een rustige locatie. Onze kamers zijn uitgerust met
bad of douche / wc, telefoon, tv, radio, föhn en kluis (sommige met balkon). Wij bieden lounges met bar, tv-kamer, internet,
WLan, kinderspeelkamer, tafeltennis, restaurant, terras, ligweide, een persoonlijke lift, bio-sauna, Finse sauna en stoombad in de
winter inbegrepen (in de zomer voor een vergoeding), infraroodcabine. Eigen parkeerplaats direct bij het huis.

Rustige ligging · Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche of bad, WC

Onze tweepersoonskamers hebben een oppervlakte van 18 m² en zijn uitgerust met bad of

douche / toilet, kabel-tv, radio, kluis en haardroger. Wi-Fi tegen betaling.

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

Éénpersoonskamer, douche of bad, WC

Onze 15 m² eenpersoonskamers zijn uitgerust met een bad of douche / toilet, kabel-tv, radio, kluis

en haardroger. WLAN voor bijbetaling.

1 Person · 1 Slaapkamer · 15 m²
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Driepersoonskamer, douche of bad, WC

18-20 m², ruimte voor maximaal 3 personen, bad of douche / WC, kabel-tv, radio, kluis, haardroger.

Wi-Fi tegen betaling.

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Familiekamer, douche of bad, WC

Kamers van 22 m² voor maximaal 4 personen. Bad of douche/toilet,

kabel-tv, telefoon, radio, föhn, kluis. Wifi tegen betaling.

ab

€ 41,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 22 m²

Voorwaarden
Huisdieren toegestaan € 3, - per dag
Gesloten in oktober en november
Gesloten in april tot half mei
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