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Hotel Edelweiss
Hotel in Itter

De eigenaren van Hotel Edelweiss heten u van harte welkom!

Voel u thuis in ons vriendelijke, comfortabele en compleet gerenoveerde hotel. Gelegen in het centrum van Itter, is hotel
Edelweiss de perfecte plek voor uw wintervakantie. Het hotel ligt op slechts 3 minuten afstand van de skilift Itter Salvistabahn,
die makkelijk met de gratis skibus die voor het hotel stopt, te bereiken is. Het hotel ligt daarnaast direct aan de langlaufloipe.

Het hotel biedt stijlvolle tweepersoons- en meerpersoonskamers met ontbijt en twee appartementen aan. Het heeft een
wellnessafdeling met sauna, infraroodkabine en rustruimtes. Alle kamers hebben een prachtig uitzicht op de bergen.

In de prijs is het ontbijtbuffet geïncludeerd (alleen niet bij de appartementen), wifi, sauna, speelkamer en gratis parkeerplaats.
Indien gewenst helpen we u graag bij het organiseren van vliegveldtransfers, skicursussen, skiverhuur, skipassen en alle andere
zaken die zorgen voor een prettige en ontspannen vakantie.

...



Direct aan de skipiste · Vrijstaande ligging · Rustige ligging · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Aan de wandelweg ·

Stadsrand · Direct aan de loipe · Infraroodcabine · Rust- /relaxruimte · Sauna



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Alle kamers bieden een extra groot twee-persoonsbed, badkamer met

douche/wc, gratis wifi en kabel-tv. De meeste kamers beschikken

daarnaast over een balkon met uitzicht op de bergen. Daarnaast bieden

...

ab

€ 173,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

driepersoonskamer douche, WC

Alle kamers bieden een extra groot twee-persoonsbed, een

een-persoonsbed, badkamer met douche/wc, gratis wifi en kabel-tv. De

meeste kamers hebben daarnaast een balkon met uitzicht op de

bergen. Ook b...

ab

€ 232,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 22 m²
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Familiekamermet 4 bedden

Alle kamers bieden een groot twee-persoonsbed, een stapelbed,

badkamer met douche/wc, gratis wifi en kabel-tv en een balkon met

uitzicht op de bergen. Inclusief zijn het ontbijtbuffet en het gebruik v...

ab

€ 292,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Gezinssuite

De Family Suite biedt 2 slaapkamers, een badkamer met douche en wc

en een balkon met uitzicht op de bergen. Slaapkamer 1 heeft een extra

groot twee-persoonsbed en een een-persoonsbed. Slaapkamer 2 hee...

ab

€ 320,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 31 m²

app/3 slaapkamers/douche, wc

Het appartement heeft 3 slaapkamers, een kleine keuken, een aparte

huiskamer en een groot, op het zuiden gelegen, balkon. Slaapkamer 1

heeft een extra groot twee-persoonsbed en een badkamer met bad, d...

ab

€ 350,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-7 Personen · 3 Slaapkamer · 93 m²
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Luxe 1-slaapkamer appartement

Luxe appartement met 1 slaapkamer, 1 badkamer, een grote, compleet

ingerichte keuken/eetkamer, kabel-tv en een groot, op het zuiden

gelegen, balkon. Slaapkamer heeft een extra groot twee-persoonsbed

e...

ab

€ 170,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC, deluxe

De tweepersoonskamer Deluxe heeft een extra groot

tweepersoonsbed, een badkamer met douche/wc, een balkon met

uitzicht op de bergen, gratis WiFi en kabel-tv. Inbegrepen in de prijs is

het ontbijtbuffe...

ab

€ 183,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 22 m²

Voorwaarden
Huisdieren zijn niet toegestaan.
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