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Hotel Hennersberg
Hotel in Wörgl

Het familiair gevoerde en nieuw ingerichte Hotel Hennersberg ligt op de Hennersberg boven de stad Wörgl en het Inntal en is
omringd door een prachtig berglandschap. Het hotel is in de afgelopen maanden compleet omgebouwd en in januari opnieuw
geopend. Traditie en moderne architectuur komen bij elkaar in de 20 ruime kwaliteitskamers en zorgen ervoor dat u zich hier
heel welkom voelt. Op de begane grond zijn de receptie, de lift en het centrale ontmoetingspunt van het huis – de bar. De
ontbijtruimte heeft aan alle kanten grote ramen. Het uitgebreide ontbijtbuffet met veel regionale producten wordt in een
gemoedelijke sfeer geserveerd. In de zomermaanden kunt u ook op het zonneterras genieten van het ontbijt.
Daarnaast biedt het hotel gratis parkeerplaatsen en een afsluitbare (ski)berging.



Bergachtige ligging · Weidegebied · Rustige ligging · Aan de wandelweg · Stadsrand · In de buurt van het bos

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Éénpersoonskamer, douche, WC, rustig

De gerenoveerde kamer heeft een oppervlakte van 15 m²,

vloerbedekking, buro, wifi, tv, badkamer met grote regendouche en wc

Speciale inrichting Rustige kamer met modern meubilair, ingericht met

hoogwa...

ab

€ 72,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 15 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC, rustig

De gerenoveerde kamer heeft een oppervlakte van 19 m²,

vloerbedekking, twee-persoonsbed, buro, wifi, tv, badkamer met grote

regendouche en wc Speciale inrichting Rustige kamer met modern

meubilair, in...

ab

€ 69,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 19 m²
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Tweepersoonskamer, douche, balkon

De gerenoveerde kamer heeft een oppervlakte van 20 m²,

vloerbedekking, twee-persoonsbed, buro, wifi, tv, badkamer met grote

regendouche en wc Speciale inrichting Rustige kamer met modern

meubilair, in...

ab

€ 74,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Familiekamer, douche, balkon

De gerenoveerde kamer heeft een oppervlakte van 25 m²,

vloerbedekking, twee-persoonsbed, een-persoonsbed, buro, wifi, tv,

badkamer met grote regendouche en wc Speciale inrichting Rustige

kamer met mod...

ab

€ 79,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Voorwaarden
Toeristenbelasting exclusief
Huisdieren: op aanvraag
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