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Das Hohe Salve Sportresort ****
Hotel in Hopfgarten im Brixental

Het Hohe Salve Sportresort vertrouwt op de kracht van beweging - in zomer en winter, 365 dagen per jaar. Voor ons is
beweging meer dan een verplichting, maar een fundamenteel onderdeel van onze dagelijkse activiteiten en denkwijze. In de
ruime Move & Relax-ruimte krijgen beweging, regeneratie en voeding de hoogste prioriteit. Het innovatieve concept is
ontwikkeld in samenwerking met sportwetenschappers van de Universiteit van Innsbruck en de Oostenrijkse Olympisch
kampioen skispringen Toni Innauer. Met 104 kamers, vijf zalen voor seminars en evenementen, twee restaurants en een Move &
Relax-ruimte van 1.400 m² met fitnessapparatuur, fitnesszaal, yogaruimte, 630 m² zwembad met 25 m sportbad, massage- en
behandelingsruimten, sauna's, stoombad en ontspanningsruimte, doet het resort het hart van elke sporter sneller kloppen. Het
hotel ligt in Hopfgarten direct naast het dalstation van de Hohe Salve kabelbaan, die een ideale toegang biedt tot een van de
grootste en modernste skigebieden ter...



Direct aan de skipiste · Centrale ligging · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos · Direct aan het fietspad · Direct aan de

loipe · Aan de wandelweg · Sauna / Stoombad · Sauna · Overdekt zwembad · Infraroodcabine · Stoombad · Rust- /relaxruimte ·

Buitenzwembad · Gymnastiekruimte · Massage · Yoga



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, douche, WC, standard

De standaard kamer heeft een oppervlakte van ca. 24 m², balkon, hal,

bad, tv, separate wc en een kleine zithoek.

ab

€ 109,20
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 24 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC, standard

De standaard plus kamer heeft een oppervlakte van ca. 28 m²,

airconditioning, balkon, tv, hal, comfortabele lounge sofa, douche en

bad en separate wc.

ab

€ 119,70
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 28 m²
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Tweepersoonskamer, douche, WC, superior

De superior kamer heeft een oppervlakte van ca. 32 m², airconditioning,

balkon met 2 ligstoelen, hal, tv, bad, douche, separate wc en extra sofa.

ab

€ 130,20
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 32 m²

Voorwaarden
Garage € 15,00 per nachtOpen parkeerdek gratisHuisdieren toegestaan, € 19,00 per nacht zonder voer

Das Hohe Salve Sportresort
Hotel in Hopfgarten im Brixental

Meierhofgasse 26
A-6361 Hopfgarten im Brixental
E-mail: welcome@hohesalve.at
Telefoon: 0043 5335 2420
https://www.hohesalve.at/

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/das-hohe-salve-sportresort.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Das+Hohe+Salve+Sportresort

