
Gästehaus - Pension Hölzl
Vakantiewoning in Itter

95%
13 Beoordelingen

Itterer Straße 11 · A-6305 Itter · hoelzl@pension-itter.at · 0043 664 1230022
Meer informatie op https://www.pension-itter.at

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/gaestehaus-pension-hoelzl.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=G%c3%a4stehaus+-+Pension+H%c3%b6lzl
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/gaestehaus-pension-hoelzl.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=G%c3%a4stehaus+-+Pension+H%c3%b6lzl
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/gaestehaus-pension-hoelzl.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=G%c3%a4stehaus+-+Pension+H%c3%b6lzl


Gästehaus - Pension Hölzl
Vakantiewoning in Itter

Pension Hölzl- LT Beschreibung
Hartelijk welkom bij gasthuis HÖLZL!
Ons huis biedt onze gasten comfortabel ingerichte kamers en appartementen, een grote tuin en parkeerplaatsen direct voor
het huis. De instap in SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental is in de winter, indien er genoeg sneeuw gevallen is, direct vanaf het huis
mogelijk.
Onze lichte en comfortabele kamers (familiekamers en twee-persoonskamers) bieden douche en wc, kabel-tv/sat-tv, balkon,
radio, toiletartikelen en een föhn.
Onze twee moderne en licht ingerichte appartementen hebben een oppervlakte van 55 m² en bieden u elk denkbaar comfort.
Tot de inrichting behoren een douche en wc, toiletartikelen, handdoeken, kabel-tv/sat-tv, radio, beddengoed, wasdroger op
aanvraag, compleet ingerichte keuken met oven, afwasmachine en magnetron, en tuinmeubilair. Huiskamer en slaapkamer
separaat.
Als gast krijgt u bij ons inclusief:
Uitgebreid ontbijtbuffet bij boeking van de kamers (familiekamer, twee-persoonskamer)
Indien gewenst een da...



In de buurt van het bos · Rustige ligging · Stadsrand · Centrale ligging · Vrijstaande ligging · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Sauna /

Stoombad · Sauna



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Alle kamers met balkon, douche/wc en kabel-tv. Wifi beschikbaar. ab

€ 41,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC, woon- slaapruimte

Onze familiekamer biedt balkon, douche/wc, kabel-tv, een

twee-persoonsbed en een twee-persoons slaapbank. Wifi beschikbaar.

Ideale belegging van de kamer: 2 volwassenen en 2 kinderen (tot max.

16 jaar...

ab

€ 43,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer
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app/1 slaapkamer/douche, wc

Onze twee moderne en licht ingerichte appartementen hebben een

oppervlakte van 55 m² en bieden elk denkbaar comfort. Tot de

inrichting behoren douche en wc, toiletartikelen, handdoeken,

kabel-tv/sat-t...

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer
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