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Hotel Jakobwirt ****
Hotel in Westendorf

Traditievol ****hotel in het hart van Westendorf. De Jakobwirt is al sinds eeuwen een vast bestanddeel van de dorpscultuur.
Tegenwoordig vindt u hier internationale hotelflair met uitstekende keuken en persoonlijke service. De 50 kamers bieden een
behaaglijk klimaat en laten u zich helemaal op uw gemak voelen.

We hechten grote waarde aan een individuele inrichting met materialen van uitstekende kwaliteit.

Bij ons vindt u de Tiroolste handwerkskunst in zijn mooiste vorm. In de sculpturen en het meubilair van Jakobwirt ziet u de
daaraan verbonden kwaliteit.
In onze zonnige gastentuin kunt u met koffie en gebak genieten van de warme zonnestralen en de drukte in Westendorf
bekijken.
Alle sport- en recreatieve mogelijkheden bereikt u binnen een paar minuten lopen)



Direct aan de skibus/bushalte · Centrale ligging · Sauna · Overdekt zwembad · Infraroodcabine



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche of bad, WC

In onze gezellige twee-persoonskamers, overwegend met balkon en

heerlijk uitzicht over de Westendorfse bergwereld woont u tijdens uw

verblijf bij ons. De kamers zijn ingericht in Tiroolse stijl en met...

ab

€ 91,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

Tweepersoonskamer, douche of bad, WC, superior

U woont in onze gezellige tweepersoonskamers zonder balkon en een

prachtig uitzicht op de bergen van Westendorf. De kamers zijn ingericht

in Tiroolse stijl met aandacht voor detail.

ab

€ 91,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 22 m²
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Tweepersoonskamer, douche of bad, WC

U woont in onze gezellige tweepersoonskamers met twee bedden en

een prachtig uitzicht op de bergen van Westendorf. De kamers zijn

ingericht in Tiroolse stijl met aandacht voor detail.

ab

€ 91,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 21 m²

éénpersoonskamer douche of bad, WC

ca. 17 m², onze gezellige een-persoonskamer (een aantal met balkon)

en heerlijk uitzicht over de bergwereld van Westendorf. Onze kamers

zijn met veel liefde voor detail in Tiroolse stijl ingericht.

ab

€ 106,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 17 m²

Driepersoonskamer, douche of bad, WC, standard

Je woont in onze knusse driepersoonskamers, met een

tweepersoonsbed en een eenpersoonsbed of slaapbank.

ab

€ 91,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 23 m²
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Studio, bad, WC, balkon

Familien-Zimmer

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

juniorsuite bad

ca. 35 m², smaakvol en gezellig ingerichte junior-suite met genoeg

ruimte om met volle teugen te kunnen genieten van uw vakantie in

Westendorf.

ab

€ 81,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

Voorwaarden
Gratis parkeerplaats in de nabije omgeving, gratis wifi, huisdieren niet toegestaan, skiberging met skischoendroger (kan ook ´s
zomers als droogmogelijkheid gebruikt worden)
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„Wir führen den Betrieb seit Mai 2018 mit viel Leidenschaft. Dabei ist uns die Zufriedenheit der

Gäste genauso wichtig, wie das Wohl unserer Mitarbeiter. Das Motto 'Wo Gäste zu Freunden

werden' haben wir uns zur Aufgabe gemacht, weil es uns ein Anliegen ist, dass Menschen, die zu

uns auf Urlaub kommen, sich vollkommen wohl und wie Zuhause fühlen. Den Gästen das Gefühl

zu geben, Willkommen zu sein, ist für uns selbstverständlich.“

Ilse Roeffen und Toni Wurzrainer
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