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Gasthof Baumgarten ***
Hotel in Angerberg

Mooi gelegen, tirools hotel met traditioneel tiroolse keuken en een leuk recreatie-aanbod in Angerberg.

In de winter: nachtloipe direct voor het hotel.
In de zomer: fietstochten, huttenwandelingen, indien gewenst, begeleidt door de chef.

Mountainbike, racefiets of crossbike. Direct voor het hotel verleiden de mooiste routes u tot een fietstochtje.

We hebben een restaurant, huisbar, seminarruimte, finse bloksauna, solarium, kinderspeeltuin en genoeg parkeerplaatsen.
Het restaurant is één dag per week gesloten en daarom is er die dag geen halfpension. Het betaalde bedrag voor halfpension
zal voor die dag worden terugbetaald.



Direct aan de skibus/bushalte · Direct aan de loipe · Rustige ligging · In de buurt van het bos · Direct aan het fietspad · Aan de wandelweg ·

Centrale ligging · Sauna



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, douche, WC, comfort

GRÜSS GOTT in ons HOTEL *** Gasthof BAUMGARTEN in Angerberg. Alle

kamers hebben een douche, wc, sat-tv en telefoon. De meeste kamers

hebben een balkon. Kamers met ontbijtproducten uit de plaatselijke ...

ab

€ 60,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 23 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC, standard

GRÜSS GOTT in ons HOTEL *** Gasthof BAUMGARTEN in Angerberg. Alle

kamers hebben een douche, wc, sat-tv en telefoon. De meeste kamers

hebben een balkon. Kamers met ontbijtproducten uit de plaatselijke ...

ab

€ 46,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 23 m²
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Driepersoonskamer, douche, WC, comfort

 ab

€ 60,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Driepersoonskamer, douche, WC, standard

 ab

€ 50,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

familiekamer douche, WC

Twee aparte slaapkamers, douche en wc gezamenlijk. Alle kamers in

hotel gasthof Baumgarten hebben een douche, wc, sat-tv en telefoon.

De meeste kamers hebben een balkon. Kamers met ontbijtproducten

ui...

ab

€ 152,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer
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Driepersoonskamer, bad, WC, comfort

Onze „mini-appartementen“ bieden een modern keukenblok met

magnetron. Inbegrepen: wifi, boxspringbed, logeerbed, douche, wc,

sat-tv en telefoon. Alle appartementen hebben een balkon. Kinderen

tot e...

ab

€ 120,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen

Voorwaarden
Gratis: parkeerplaats, fietsen, buitenbad, sauna, tafeltennis, curling
Betaald: solarium, massage

Prijzen excl. toeristenbelasting € 2,00 per persoon per dag
Huisdieren toegestaan - € 10,-/dag zonder voer. Huisdieren zijn alleen toegestaan in de "Classic" kamers

Gereduceerde tarieven voor verblijven van 3 nachten of meer.
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