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Gasthaus Mamooserhof
Gasthof in Hopfgarten im Brixental

Landgasthof Mamoosen ligt aan de rand van Hopfgarten im Brixental.
We bieden onze gasten comfortabele kamers met douche/wc en tv en gratis wifi.

In de winter rijdt u in slechts 3 minuten naar de gondelbaan in Hopfgarten en daarmee de instap in SkiWelt Wilder Kaiser -
Brixental - of maak gebruik van de gratis skibus (skibushalte direct voor het huis).

In de zomer ligt recreatiepark Salvenaland op een paar meter afstand van ons huis - hier vindt u een groot kinderspeelpark met
minigolf en zomerrodelbaan, een zwemmeer en een zwembad. Onze tip voor kinderen: ga op ontdekkingstocht in de 6
bergavonturenwerelden van Wilder Kaiser - Brixental! Sportievelingen komen natuurlijk ook niets te kort - in de Kitzbüheler
Alpen vindt u ontelbare wandel- en mountainbikeroutes - daar vindt gegarandeerd iedereen iets van zijn gading.



Direct aan het fietspad · Weidegebied · Aan de wandelweg · Stadsrand · Direct aan de loipe · In de buurt van het bos · Direct aan de

skibus/bushalte



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Onze kamers zijn gezellig ingericht en bieden douche/wc, tv en gratis

wifi.

ab

€ 48,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 22 m²

driepersoonskamer douche, WC

Onze kamers zijn gezellig ingericht en bieden douche/wc, tv en gratis

wifi. 1 twee-persoonsbed en 1 extra bed voor een derde persoon.

ab

€ 48,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 22 m²
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Familiekamer, douche, WC

Gezellige familiekamer met douche/wc, tv en gratis wifi. 1

twee-persoonsbed en een stapelbed voor 2 kinderen.

ab

€ 48,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Suite, douche, WC, woon- slaapruimte

 

1-2 Personen · 2 Slaapkamer · 25 m²

Voorwaarden
Aanbieding: 7=6 indien u boekt op www.mamooserhof.com in periode april tm oktober.
Baby (0 tot 2jr) gratis
Babybedje - € 5,00 per nacht
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