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Hotel Leamwirt ****
Hotel in Hopfgarten im Brixental

Welkom op uw liefdevolle vakantieadres.
Geniet uw zomer tussen het weelderige groen met gezonde lucht. Maak een flinke bergwandeling of ontspan bij ons
zwembad.
Laat u door onze keukenchef verwennen met regionale en internationale specialiteiten. Ons restaurant biedt plek aan 150
gasten; wij bieden plek aan bruiloften, verjaardagsfeesten, verenigingsuitstapjes enz.
Ski totaal! Ontdek 279 km pistenplezier in een van de beste skigebieden ter wereld, de Wilde Kaiser. Maak gebruik van de gratis
skibus vanaf ons hotel en een speciale prijs voor het skidepot (€ 10,- p.p.p.w.) direct bij het dalstation in Hopfgarten.
Relax in onze wellnessafdeling met sauna, stoombad, solarium, infraroodkabine, massagebed en rustruimte, en het hele jaar
door verwarmde buitenbad. Geniet van een koetsrit of maak gebruik van de langlaufloipe direct naast het hotel.



Rustige ligging · Stadsrand · Direct aan de loipe · Solarium · Rust- /relaxruimte · Aroma stoombad · Sauna · Infraroodcabine



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Casual Kamer

Onze De Luxe kamers zijn ca. 20-25 m² groot, smaakvol ingericht met tv,

balkon of terras en badkamer met douche of bad. Geniet in deze

kamercategorie van de ochtend- en middagzon door het uitzicht in ...

ab

€ 235,20
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen

Superieure Kamer

Onze Superior kamers zijn ca. 25-40 m² groot, hoogwaardig ingericht

met flatscreen tv, groot balkon of terras en badkamer met ruime

douches, deels aparte wc, deels barrierevrij. Geniet in deze kamerca...

ab

€ 295,20
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen

Suite, douche, WC

De torensuite is ca. 70 m² groot, hoogwaardig en smaakvol ingericht met balkon of terras

en badkamer met douche of bad, ochtend- of middagzon door het uitzicht in meerdere

richtingen.

ab

€ 295,20
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 70 m²
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Suite, douche, WC

De panoramasuites zijn 70 – 80 m² groot, hoogwaardig ingericht met 2

flatscreen-tv´s, groot balkon of terras en badkamer met ruime douche

en dubbele wastafel, aparte wc. Er is een aparte slaapkamer me...

ab

€ 355,20
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen

Voorwaarden
Alle prijzen excl. € 2,00 toeristenbelasting per persoon per dag vanaf 16 jaar.
Kinderkortingen: 0-2 jaar gratis, 3-5 jaar 50%, 6-10 jaar 30%, 11-15 jaar 10%, als de kinderen bij de ouders op de kamer slapen.
Uw kamer staat op de aankomstdag vanaf 13:00 uur tot uw beschikking. We vragen u uw kamer op de vertrekdag om uiterlijk
10:00 uur te verlaten.
Huisdieren € 15,- per dag.
Betalingsmogelijkheden: wij vragen u vriendelijk om cash te betalen. Indien u met een kaart betaalt berekenen we 3%
administratiekosten (VISA, MASTERCARD, MAESTRO).
Indien u voortijdig vertrekt, worden de overnachtingskosten nog 3 dagen doorberekend (zonder maaltijd).
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