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Pension Brixana ***
Pension in Brixen im Thale

Gezellig pension, rustig en zonnig gelegen, midden in de Kitzbüheler Alpen in Tirol. Op een paar minuten lopen van het
dorpscentrum, naar het zwemmeer, sportvelden en de kinderspeelplaats. De skibus stopt op 70 m afstand en brengt u direct
naar de instap van SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. ´s Avonds kunt u in onze sauna, stoombad, Physiotherm infraroodkabine en
ligzetel, en het solarium ontspannen. Kleding- en schoenendroger aanwezig. De mooie tuin nodigt ´s zomers uit om er een paar
heerlijke uurtjes door te brengen. Gratis w-lan.

Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos · Rustige ligging ·

Centrale ligging · Sauna · Stoombad · Aroma stoombad · Solarium · Infraroodcabine · Rust- /relaxruimte



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, douche, WC, balkon

Comfortabele kamer met twee-persoonsbed. Balkon of terras, tv,

minibar. Eigen badkamer met wc, douche, wastafel en föhn.

ab

€ 55,75
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 19 m²

Driepersoonskamer, bad, WC, balkon

Comfortabele drie-persoonskamer met twee-persoonsbed en

een-persoonsbed. Balkon, tv, minibar. Eigen badkamer met wc,

bad/douche, wastafel en föhn. Een van deze kamers kan, samen met

onze een-persoonsk...

ab

€ 59,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 24 m²
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Tweepersoonskamer, douche, WC, 1 slaapkamer

Comfortabele kamer met twee-persoonsbed. LED-TV, Minibar. Eigen

badkamer met wc, douche, wastafel en föhn.

ab

€ 53,25
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

twin douche, WC

Comfortabele kamer met 2 aparte bedden. Tv, minibar. Eigen badkamer

met wc, douche, wastafel en föhn.

ab

€ 53,25
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 15 m²

Éénpersoonskamer, douche, WC

Comfortabele een-persoonskamer met queensize bed. Geschikt als

2-persoonsbed (mits meerprijs) Een kinderbed (1,40 m) mogelijk. Eigen

badkamer: wc, douche, wastafel en föhn. Tv en minibar. Kan, samen m...

ab

€ 69,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 14 m²
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Driepersoonskamer, douche, WC

Comfortabele 3-persoonskamer met twee-persoonsbed en

1-persoonsbed. Tv, minibar. Eigen badkamer met wc, douche, wastafel

en föhn. Grote en zeer rustige kamer in het souterrain.

ab

€ 49,83
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Voorwaarden
Al onze prijzen zijn inclusief ontbijtbuffet, gebruik wellness, WiFi en parking. Exclusief verblijfstaksen. Kinderen tot 3j gratis, tot
15j : korting onder voorwaarden. Prijs voor bijkomend bed op de kamer op aanvraag. Huisdieren: 4,00€ per dag.
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