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Hotel-Chalets Mariasteinerhof ****
Hotel in Mariastein

Sinds het jaar 1878 biedt het Maria Hof zijn gasten een gezellig thuis in het charmante kleine Maria Stein, een idyllisch, rustig
Tirools dorpje. In Mariasteiner hof wordt Tiroolse charme met modern comfort gecombineerd. Geniet van de voordelen van
een vier-sterren hotel en de warme gastvrijheid, het familiebedrijf Maria Hof. De Maria Hof voor generaties van familie
eigendom. Met veel enthousiasme en oprechte levensvreugde streeft de familie Radinger ernaar haar gasten een gastvrij thuis
in Mariastein te bieden.

In de periode van 08.04.2023 tot 01.05.2023 is het restaurant gesloten.
Het ontbijt wordt geserveerd van dinsdag tot vrijdag.

Prijzen excl. toeristenbelasting



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

aan het fietspad · Weidegebied · Massage · Stoombad · Schoonheidssalon · Rust- /relaxruimte · Sauna · Solarium



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Nieuwe kamers, modern ingericht op de 3e verdieping met balkon en

badkamer. De kamers kunnen ook worden gebruikt als familiekamers,

want sommige hebben een verbindingsdeur. Faciliteiten: Balkon...

ab

€ 75,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 13 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC

Nieuwe kamers, modern ingericht op de 3e verdieping met balkon en

badkamer. De kamers kunnen ook worden gebruikt als familiekamers,

want sommige hebben een verbindingsdeur. Faciliteiten: Balkon...

ab

€ 111,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 13 m²

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/hotel-chalets-mariasteinerhof.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Hotel-Chalets+Mariasteinerhof
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/hotel-chalets-mariasteinerhof.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Hotel-Chalets+Mariasteinerhof


tweepersoonskamer douche, WC

Gezellige tweepersoonskamer in nieuw houten design met ruime

badkamer, balkon op het zuiden en internetaansluiting. Faciliteiten:

Balkon, badkamer, kabel-tv, radio, telefoon, internetaansluiting, ...

ab

€ 80,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 17 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC

Gezellige tweepersoonskamer in nieuw houten design met ruime

badkamer, balkon op het zuiden en internetaansluiting. Faciliteiten:

Balkon, badkamer, kabel-tv, radio, telefoon, internetaansluiting, ...

ab

€ 116,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 17 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC

De ideale familiekamer in licht natuurlijk hout, met gezellige zithoek,

ruime badkamer, balkon op het zuiden en WLAN. Faciliteiten: Balkon,

badkamer, kabel-tv, radio, telefoon, internetaansluiting...

ab

€ 85,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²
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Tweepersoonskamer, douche, WC

De ideale familiekamer in licht natuurlijk hout, met gezellige zithoek,

ruime badkamer, balkon op het zuiden en WLAN. Faciliteiten: Balkon,

badkamer, kabel-tv, radio, telefoon, internetaansluiting...

ab

€ 121,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

tweepersoonskamer bad, WC

Romantische Ercker-kamer met uitzicht op het bergmassief

"Brandenberger Innberge (Noord-Tiroolse Kalkalpen)" en een

droomuitzicht op de bedevaartskerk Mariastein, badkamer en WLAN.

Faciliteiten: e...

ab

€ 112,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 35 m²

Tweepersoonskamer, bad, WC, bergkant

Romantische Ercker-kamer met uitzicht op het bergmassief

"Brandenberger Innberge (Noord-Tiroolse Kalkalpen)" en een

droomuitzicht op de bedevaartskerk Mariastein, badkamer en WLAN.

Faciliteiten: e...

ab

€ 148,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 35 m²
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Vakantiehuis, douche, WC, 3 slaapkamers

Een chalet met 3 tweepersoonskamers en 2 badkamers verwelkomt u

met voldoende ruimte voor maximaal 6 personen. Uw "thuis in Tirol"

biedt een gezellige eetkeuken om zelf te koken, de privésauna een ...

ab

€ 183,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 3 Slaapkamer · 105 m²

Vakantiehuis, douche, WC, 3 slaapkamers

Een chalet met 3 tweepersoonskamers en 2 badkamers verwelkomt u

met voldoende ruimte voor maximaal 6 personen. Uw "thuis in Tirol"

biedt een gezellige eetkeuken om zelf te koken, de privésauna een ...

ab

€ 219,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 3 Slaapkamer · 105 m²

Voorwaarden
Wifi aanwezig.
Huisdieren zijn alleen toegestaan in de chalets!
Toeslag voor huisdieren is Euro 100,00 per verblijf

Prijzen exclusief toeristenbelasting
´s Winters: 3/4-pension indien gewenst - vraag dit a.u.b. bij het hotel aan
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Hotel-Chalets Mariasteinerhof
Hotel in Mariastein

Mariastein 14
A-6324 Mariastein
E-mail: hotel@mariasteinerhof.at
Telefoon: 0043 5332 56717
www.mariasteinerhof.at


