
Hotel Reitlwirt ****
Hotel in Brixen im Thale

90%
246 Beoordelingen

Dorfstraße 31 · A-6364 Brixen im Thale · info@hotelreitlwirt.at · 0043 5334 8119
Meer informatie op https://www.hotelreitlwirt.at

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/hotel-reitlwirt.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Hotel+Reitlwirt
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/hotel-reitlwirt.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Hotel+Reitlwirt
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/hotel-reitlwirt.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Hotel+Reitlwirt


Hotel Reitlwirt ****
Hotel in Brixen im Thale

Hotel Reitlwirt - Brixen im Thale. Van harte welkom in Tirol! Het gemoedelijke karakter van het hotel met zijn warme eetkamers,
laat u terugkeren naar de romantische tijd van de oude herbergen, terwijl de ruime kamers, een wellnessafdeling, een winter-
en gastentuin met kinderspeelplaats en nog veel meer, alle luxe van de betere hotels biedt. Onze kamers zijn uitgerust met een
tv, safe, telefoon, deels met balkon en gratis W-LAN. Onze wellnessafdeling biedt u een sauna-sanarium, stoombad,
infrarood-kabine en solarium. Ontdek de veelzijdige mogelijkheden van de regio Kitzbüheler Alpen op het gebied van
wandelen, skiën en mountainbiken. We verheugen ons op uw bezoek aan “Hotel Reitlwirt” en verwennen u graag hier in Brixen
im Thale.



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Centrale ligging · Sauna · Stoombad ·

Solarium · Infraroodcabine · Rust- /relaxruimte

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

*Tweepersoonskamer met balkon *Fauteuil met tafel en fauteuil met

tafel *douche en WC *Kabel-TV *Radio *Minibar *Telefoon *Wifi - WLan

*Balie *Handdoeken *Mogelijkheid van een wekoproep *babybedje

op...

ab

€ 66,60
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

tweepersoonskamer douche, WC

Onze junior suites zijn uitgerust met douche, aparte WC, ruime zithoek,

bureau, digitale kabel-tv met 26" flatscreen-tv, telefoon, minibar en een

groot balkon.

ab

€ 79,65
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 38 m²
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éénpersoonskamer douche, WC

Gezellige eenpersoonskamer met douche en WC, Sat-TV, W-LAN, W-LAN ab

€ 80,10
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 13 m²

tweepersoonskamer douche, WC

*dubbele kamer zonder balkon *douche en WC *Kabel-TV *Telefoon *Wlan - Wifi *Handdoeken

*Mogelijkheid van een wekoproep *Keycard-systeem (bijv. ouderkamer en kinderkamer; één kaart

sluit beide kamers)

2 Personen · 1 Slaapkamer · 15 m²

Voorwaarden
including: sauna, steam-bath, car-parking, half-board, buffet for breakfast exclusive: local tax, solarium
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