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Hotel Tiroler Stuben
Hotel in Wörgl

Breng een paar ontspannende vakantiedagen in ons huis door en laat u betoveren door de Tiroolse hartelijkheid.
Alle kamers bieden douche, wc, hair- & bodyshampoo, föhn, telefoon, sat-tv, gratis wifi, zithoek/buro en deels balkon/terras.

Sandro´s uitstekende wijn- en grappa assortiment zorgt voor de perfecte afsluiting van een geslaagde avond aan de bar of in
de wijnkelder. Van mei tot oktober nodigt de weersonafhankelijke romantische tuin met grote speeltuin uit tot gezellige
uurtjes.

Fietsers profiteren van de ligging dicht bij de fietsweg en de talrijke tochten, die u vanuit ons hotel kunt starten.
De fietsen kunt u ´s nachts veilig in onze fietskelder stallen.

In de winter stopt de gratis skibus direct voor onze huisdeur en brengt u in slechts 10 minuten naar SkiWelt Wilder Kaiser –
Brixental. De skikelder zorgt voor warme, droge schoenen en een veilige plek voor uw sportattributen.



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

Stadgebied



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

éénpersoonskamer douche, WC

Douche, wc, hair- & bodyshampoo, föhn, wekservice/wekker, buro of

zithoek, flatscreen tv met satellietontvanger & gratis wifi. Alle kamers in

ons huis zijn niet-rokers kamers en alleen via een trap op...

ab

€ 65,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 11 m²

tweepersoonskamer douche, WC

Douche, wc, hair- & bodyshampoo, föhn, wekservice/wekker, buro of

zithoek, flatscreen tv met satellietontvanger, gratis wifi & balkon of

terras. In deze kamer kunnen maximaal 2 extra bedden of 1 spijl...

ab

€ 55,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 15 m²
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tweepersoonskamer douche, WC

Douche, wc, hair- & bodyshampoo, föhn, wekservice/wekker, buro of

zithoek, flatscreen tv met satellietontvanger, gratis wifi & balkon of

terras. In deze kamer kunnen maximaal 3 extra bedden en/of 1 sp...

ab

€ 60,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 19 m²

Suite

Douche, wc, hair- & bodyshampoo, föhn, wekservice/wekker, tafel &

zithoek, flatscreen tv met satellietontvanger, gratis wifi & terras. In deze

kamer kunnen maximaal 1 extra bed en 1 spijltjesbed gepla...

ab

€ 81,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 24 m²

Voorwaarden
Huisdieren toegestaan. Prijs op aanvraag.
Wij accepteren betaling met: Visa, Mastercard, Maestro, cash.
Ontbijtbuffet;
Voor groepen halfpension op aanvraag.
Het hele jaar geopend (5 weken per jaar gesloten)
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Hotel Tiroler Stuben
Hotel in Wörgl
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