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Klausnerhof
Pension in Brixen im Thale

Het gezellige pension en ons appartement op een rustige, zonnige locatie ligt direct aan de langlaufloipe en op de fietsroute
naar Kirchberg.
We hebben een mooie lounge met TV. Kindvriendelijk huis met mooie speeltuin, grote ligweide en tafeltennisruimte met

darts. Onze sauna staat gratis tot uw beschikking voor een goed gevoel en ontspanning. Wij serveren u graag een uitgebreid
ontbijt en in de winter kunnen wij u op verzoek halfpension aanbieden. In de winter kunt u zich na een mooie skidag laten
verwennen met een grote keuze aan drankjes bij de tegelkachel. Ons huis ligt op 10 minuten lopen van het centrum van het
dorp. Skibushalte direct bij het huis.
Nieuw vakantieappartement met keuken incl. vaatwasser, een extra slaapkamer in Tiroolse stijl, een woon/slaapkamer. Extra

toilet, ruime badkamer met droogmogelijkheid. Groot balkon. Ontbijt mogelijk op aanvraag.
Voor mooie uren en een rustgevende vakantie is Strasser blij u in ons huis te mogen verwelkomen.

Direct aan de loipe · Weidegebied · Direct aan de skibus/bushalte · Rustige ligging · Stadsrand · Sauna



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

driepersoonskamer douche, WC

comfortabele meubelen in Tiroolse stijl, vurenhout ab

€ 55,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer

tweepersoonskamer douche, WC

adequaat uitgerust ab

€ 55,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer
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app/1 slaapkamer/douche, wc

Nieuw vakantieappartement met keuken incl. vaatwasser, een extra

slaapkamer in Tiroolse stijl, een extra slaapkamer, een slaapbank. Extra

toilet, ruime badkamer met droogmogelijkheid. Groot balkon. On...

ab

€ 126,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer

Voorwaarden
Huisdieren, sauna gratis
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