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Bed & Rooms
Particuliere verhuurder in Wörgl

Ons huis ligt midden in het centrum van Wörgl op de kruising richting de Wildschönau. Alle kamers zijn gerenoveerd en licht
en vriendelijk ingericht. De moderne, comfortabele kamers zijn ingericht met douche/wc, sat-tv (flat)! Gratis wifi. Door onze
centrale ligging zijn alle sportmogelijkheden lopend bereikbaar. Met alle verkeersmiddelen vanuit alle richtingen perfect
bereikbaar! Laat uw auto staan en geniet van uw verblijf in onze mooie stad!

Direct aan de skibus/bushalte · Direct aan het fietspad · Centrale ligging · Stadgebied



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Onze twee-persoonskamers beschikken over douche/wc en sat-tv (flat).

De kamers zijn allemaal gerenoveerd en licht, vriendelijk en modern

ingericht.

ab

€ 96,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

familiekamer douche, WC

 ab

€ 130,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer

éénpersoonskamer douche, WC

Onze een-persoonskamers beschikken over douche/wc en sat-tv (flat). De kamers zijn

allemaal gerenoveerd en licht, vriendelijk en modern ingericht.

ab

€ 56,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer
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driepersoonskamer douche, WC

Onze familiekamer beschikt over douche/wc en sat-tv (flat) en

koffiezetapparaat. De kamer biedt een twee-persoonsbed en een

slaapbank voor 2 personen. De kamers zijn allemaal gerenoveerd en

licht, v...

ab

€ 117,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer

Appartement, douche en bad, WC, balkon

 ab

€ 88,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

Voorwaarden
Gratis:
* Afsluitbare berging voor bikes en skispullen
* Koffiezetapparaat in elke kamer

Ontbijt naar wens voor een vergoeding
Toeristenbelasting EUR 2,00
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