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Hotel Kraftquelle Schlossblick ***
Hotel in Angerberg

We maken tijd om u te verwennen met persoonlijke service, hart en passie. Beleef de rustige kant van Tirol - met ongerepte
natur, stilte en de wijdsheid van de bergwereld.

Echte ontspanning - met regionale producten, familiaire hartelijkheid en lichte, prachtige kamers. Begin uw uitgebreide
wandelingen direct vanaf de huisdeur.

We verheugen ons op uw bezoek!
Familie Mattke



Direct aan de skibus/bushalte · Vrijstaande ligging · Rustige ligging · Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · In de buurt

van het bos · Direct aan het fietspad · Shiatsu · Vitaliserend water · Kneipp-inrichting · Massage



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Gezellige & lichte kamer, individueel in tiroolse stijl met hout en warme

kleuren ingericht - zoals al onze kamers biedt de kamer douche/wc,

flat-screen tv, internet en balkon plus een gezellige zitho...

ab

€ 48,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen

Tweepersoonskamer, douche, WC, balkon

Lichte scheerwollenl-tapijten warmen de voeten en op maat gemaakte

echt houten meubels uit tiroolse eik zorgen voor een gezellige sfeer. De

hoge plafonds leiden de blik direct naar boven en de grote d...

ab

€ 54,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 15 m²
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Tweepersoonskamer, douche, WC, balkon

De gemoedelijkheid van de Schneerosental-kamer, samen met veel

ruimte. Deze grote kamer biedt veel ruimte - met mooie zithoek en

scheerwollen-tapijten, natuurlijke materialen en de wandverwarming

die ...

ab

€ 63,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 20 m²

Appartement, douche, WC

Gezellige & grote, lichte vakantiewoning in tiroolse stijl ingericht met

hout en warme kleuren. 1 Twee-persoons- & 1 een-persoonskamer, een

grote woon- & eetkamer (1 slaapbank) met kleine keukenhoek, ...

ab

€ 116,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 2 Slaapkamer

Appartement, toilet en bad/douche gescheiden, balkon

Gezellige & grote, lichte vakantiewoning in tiroolse stijl ingericht met

hout en warme kleuren. Twee slaapkamers (tweepersoonsbed & twee

enkele bedden) en een grote woon- & eetkamer met kleine keukenh...

ab

€ 140,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 45 m²
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Voorwaarden
Kinderkorting: Tot 2 jaar gratis bij de ouders op de kamer 2 - 6 jaar 60 % korting bij de ouders op de kamer 7 - 11 jaar 50 %
korting bij de ouders op de kamer Huisdieren toegestaan - € 10,-/dag Gratis parkeerplaats

Hotel Kraftquelle Schlossblick
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