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Gasthaus Oberbräu **
Gasthof in Hopfgarten im Brixental

Ons traditierijke huis ligt in het centrum van Hopfgarten, direct tegenover de kerk. Onze chef kookt graag tiroolse en
internationale gerechten voor u. In de eigen wijnkelder vindt u topwijnen van over de hele wereld. De gondelbaan Hohe Salve
ligt op slechts 5 minuten lopen van ons huis. Vanaf daar kunt u in de zomer de mooiste wandelingen maken en in de winter het
grote skigebied SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental ontdekken. Wifi voor huisgasten gratis! In de zomer: Fiets- en bikespecialist;
de chef van het huis (zelf enthousiaste biker) geeft u graag advies over de uitstekende tourmogelijkheden; Funpark met
zwemmeer, zwembad/kinderbad.



Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

twin douche, WC

Gezellige kamer met 2 eenpersoonsbedden met douche en tv.

Twee-persoonskamer kan ook als 1-persoonskamer geboekt worden.

Toeslag EURO 7.--.

ab

€ 65,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 16 m²

tweepersoonskamer douche, WC

Gezellige kamer, deels met balkon, douche/wc, safe, tv, klein terras.

Twee-persoonskamer kan ook als 1-persoonskamer geboekt worden.

Toeslag EURO 7.--.

ab

€ 49,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 16 m²
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hotelappartement douche, WC

Leuk appartement met twee-persoons slaapbank, keukenblok met

electrische kookplaat, servies en beddengoed! De aangegeven prijs is

zonder verzorging. We maken ook graag een aanbod voor u inclusief

ontb...

ab

€ 49,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer

hotelappartement douche, bad

Leuk appartement, o.a. ingericht met een twee-persoons slaapbank,

beddengoed aanwezig. Geen keuken! Kinderkorting: 3 - 5 jaar 50 %, 6 -

12 jaar 30 %

ab

€ 49,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer

Voorwaarden
Huisdieren toegestaan: € 5,- Als betalingsmidden accepteren wij: Visa-, Euro- en Mastercard Deze aanbieding is 7 dagen geldig.
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