
Das Hopfgarten Familotel Tirol ****
Hotel in Hopfgarten

92%
157 Beoordelingen

Brixentalerstr. 39 · A-6361 Hopfgarten · info@hotel-hopfgarten.at · 0043 5335 3920
Meer informatie op https://www.dashopfgarten.at

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/das-hopfgarten-familotel-tirol.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Das+Hopfgarten+Familotel+Tirol
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/das-hopfgarten-familotel-tirol.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Das+Hopfgarten+Familotel+Tirol
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/das-hopfgarten-familotel-tirol.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Das+Hopfgarten+Familotel+Tirol


Das Hopfgarten Familotel Tirol ****
Hotel in Hopfgarten

Welzijn voor het hele gezin
Als familiehotel in de Kitzbüheler Alpen weet het Hopfgarten Familotel Tirol alle familiewensen te vervullen. Bij ons beleven
mama, papa en hun geliefden een actieve vakantie in de fantastische natuur.
Met Move & Relax, de juiste hoeveelheid actieve beweging in een prachtige omgeving en rustgevende ontspanning, brengt u
uw lichaam en geest in harmonie. Beleef samen een onvergetelijke time-out!



Direct aan de skipiste · Weidegebied · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos · Centrale ligging · Rustige ligging · Sauna ·

Gymnastiekruimte · Biosauna · Stoombad · Schoonheidssalon · Overdekt zwembad · Sauna / Stoombad · Rust- /relaxruimte · Massage

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Familiekamer, douche of bad, WC, 2 slaapkamers

Ingericht met licht dennenhout & houten vloer Woonkamer met

hoekbank Boerenkachel TV Stapelbed (voor kinderen) Slaapkamer

met tweepersoonsbed Balkon Badkamer (dubbele wastafel, badkuip

met douc...

ab

€ 139,65
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 2 Slaapkamer · 42 m²

Familiekamer, douche of bad, WC, 2 slaapkamers

Wit meubilair Woon-slaapkamer met tweepersoonsbed Zithoek Twee

TV's Aparte kinderslaapkamer met stapelbed (vloerbedekking) Balkon

of terras Badkamer (dubbele wastafel, badkuip en douchekabine) A...

ab

€ 142,80
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 2 Slaapkamer · 43 m²
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Familiekamer, douche of bad, WC, 2 slaapkamers

Wit meubilair Woon-slaapkamer met tweepersoonsbed en hoekbank

Twee TV's Aparte kinderkamer met stapelbed (vloerbedekking) Balkon

of terras Badkamer (dubbele wastafel, badkuip en douchekabine) Apa...

ab

€ 147,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 2 Slaapkamer · 50 m²

Familiekamer, bad, WC, 2 slaapkamers

Woonkamer (zithoek, boerenkachel, slaapbank en tv) Aparte

slaapkamer Groot balkon of terras Slaapnis met tweepersoonsbed

(afgeschermd met een gordijn) Badkamer (dubbele wastafel, badkuip

met douc...

ab

€ 151,20
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²
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Voorwaarden
Uw familievakantie – wat wij bieden:

STANDAARD INBEGREPEN:
uitgebreid ontbijtbuffet
Lunch voor groot en klein
Middagsnack met vers gebak & hartige hapjes
´s avonds buffet met nationale en internationale gerechten
de hele dag alcoholvrije drankjes van de drinkbron
koffie- en theespecialiteiten tot 17:00 uur gratis
eigen baby-hoek met papproducten en potjesvoeding

DAARNAAST:
Gratis gebruik van het panorama-binnenbad, sauna, stoombad, biosauna, fitnessruimte, indoorspeeltuin en nog veel meer.
Gratis leen-badjas voor volwassenen en kinderen
Kinderopvang (van 3 maanden tot 12 jaar) van zondag tot en met vrijdag van 09:00 – 20:30 uur
gratis wifi
Hohe Salve gastenkaart met veel voordeel en kortingen

BIJ EEN ZOMERBOEKING VANAF 5 NACHTEN VAN HALF MEI TOT HALF SEPTEMBER:
Gratis entree voor het Salvena-Freizeitland (excl. aankomst- en vertrekdag) met buitenbad en grote speeltuin
(zomerrodelbaan, minigolf, reuzenschommel, trampoline, enz.)
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