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Gasthof Post **
Gasthof in Hopfgarten im Brixental

Ons gasthof staat bekend als geliefd ontmoetingspunt voor inwoners en gasten in het centrum van Hopfgarten. De kamers zijn
heel ruim en vooral geschikt voor gezinnen. Al onze kamers beschikken over douche/wc en tv, deels met balkon aan de
zonkant. We bieden plaats aan groepen tot 25 personen. In ons restaurant serveren we internationele keuken, tiroolse
specialiteiten en wildgerechten.

In de zomer is Hopfgarten het uitgangspunt voor talrijke wandelingen door de Kitzbüheler Alpen of bijvoorbeeld een uitstapje
naar Salzburg, Innsbruck of zuid-Tirol. In het funpark Salvenaland wordt vermaak voor de hele familie aangeboden.

In de winter bent u binnen 5 minuten bij het station van de gondelbaan, van waaruit u het skigebied "Wilder Kaiser - Brixental"
kunt ontdekken. Vermaak uzelf bij het schaatsen, langlaufen of geniet van een sleerit in de maneschijn.

Wij verheugen ons erop, u bij ons te mogen begroeten!

Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

vierpersoonskamer douche, WC

2 twee-persoonskamers met stapelbed; 1 grote twee-persoonskamer, met grote

slaapbank, douche/wc, tv, deels balkon. Bij bezetting met meer personen geven we

korting. Prijs op afspraak.

ab

€ 40,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer

driepersoonskamer douche, WC

Grote drie-persoonskamer met douche/wc, een aantal met balkon,

zithoek. Bij bezetting met meer personen geven we korting. Prijs op

afspraak.

ab

€ 40,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer

tweepersoonskamer douche, WC

Grote twee-persoonskamer met douche/wc, tv, deels met balkon, bank of zitgroep. Bij

bezetting met meer personen geven we korting. Prijs op afspraak.

ab

€ 40,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

Voorwaarden
Huisdieren toegestaan: gratis
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