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Gasthof Brucknerstüberl
Gasthof in Wörgl

Het Brucknerstüberl in Wörgl wordt geëxploiteerd door de familie Gagic. Het huis biedt u gezellige en gerenoveerde kamers in
de buurt van de stad Wörgl. Als u besluit bij ons te verblijven, kunt u uw auto ook vakantie geven. Ons huis ligt centraal en
rustig op 5 minuten lopen van het hoofd-treinstation. We heten ook fietsers van harte welkom. Zeer geliefd bij de inwoners en
gasten zijn onze regionale specialiteiten. Graag organiseren wij bedrijfsfeesten, huwelijksfeesten, seminars en feesten voor elke
gelegenheid voor u.

In de regio Hohe Salve geldt de gastenkaart als trein- en busticket binnen de regio, daarmee zijn het wandel- en bikeparadijs
van de Kitzbüheler Alpen en SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental makkelijk en comfortabel bereikbaar.



Direct aan de skibus/bushalte · Direct aan het fietspad · Centrale ligging · Rustige ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Onze twee-persoonskamers zijn licht en vriendelijk ingericht. De kamers

zijn met houten elementen modern ingericht. Geniet van uw vakantie in

een rustige en familiaire atmosfeer. Hond op afspraak.

ab

€ 39,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

driepersoonskamer douche, WC

Onze drie-persoonskamers zijn licht en vriendelijk ingericht. De kamers

zijn met houten elementen modern ingericht. Geniet van uw vakantie in

een rustige en familiaire atmosfeer. Hond op afspraak.

ab

€ 33,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer

Voorwaarden
We ontvangen ook graag groepen bij ons in het Brucknerstüberl: vanaf 7 personen - prijs op aanvraag. Op aanvraag bieden we
u ook halfpension in ons restaurant aan. Huisdieren zijn op afspraak toegestaan.
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