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Hotel Tirolerhof ***
Hotel in Hopfgarten im Brixental

  
Hotel Garni, ca. 20 comfortabele kamers, gelegen aan de ingang van Hopfgarten op ca. 15 minuten lopen van het centrum/het
station van de gondelbaan. Familiaire atmosfeer, uitgebreid ontbijtbuffet, smakelijke regionale keuken, halfpension met
keuzemenu voor het diner mogelijk.

Behaaglijke niet-rokers kamers, gemeubileerd in Tiroolse stijl (categorieën: standaard, comfort en plus), met douche/wc, föhn,
tv-radio, kamersafe. Gratis wifi, ook op alle kamers.

In de winter: skibushalte direct voor het huis.

Smaakvol halfpensionsmenu op aanvraag mogelijk. Neem hiervoor contact op met de verhuurder a.u.b.!

Groepskorting

Huisdieren alleen op aanvraag.



Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, douche of bad, standard

Gezellige, kleinere twee-persoonskamer, eenvoudig & rustiek

gemeubileerd, in het oudere deel van het huis, kleine badkamer, geen

balkon voor 1-2 personen.

ab

€ 51,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

Tweepersoonskamer, douche of bad, WC

Gezellige, geheel rustiek gemeubileerde twee-persoonskamer.

Comfortabel, met badkamer, de meeste kamers met balkon, in het

hoofdhuis of Haus Ruperti (bijhuis), voor 1-2 personen.

ab

€ 80,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer
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Tweepersoonskamer, douche of bad, WC

Twee-persoonskamer, compleet gerenoveerd, modern en gedegen,

hoogwaardig met oudhout-eiken gemeubileerd, houten vloer,

comfortabele hoogte van het twee-persoonsbed, kamersafe, ruime

badkamer, make-up ...

ab

€ 64,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

Familiekamer, douche, WC, standard

Familiekamer, 1 ruimte met een twee-persoonsbed en 2 aparte,

comfortabele extra bedden, geheel rustiek gemeubileerd en ruim, met

balkon, in het hoofdhuis en in het bijhuis Ruperti, max. 2 volwassenen ...

ab

€ 56,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer

Familiekamer, douche of bad, WC

Familiekamer "Plus", 1 ruimte met een twee-persoonsbed en 1

comfortabel extra bed, compleet gerenoveerd, modern en gedegen,

hoogwaardig met oudhout-eiken gemeubileerd, houten vloer,

comfortabele hoogt...

ab

€ 66,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer
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Junior suite, douche of bad, WC, 1 slaapkamer

Juniorsuite - 1 ruimte, compleet gerenoveerd, modern en gedegen,

hoogwaardig met oudhout-eiken gemeubileerd, houten vloer,

comfortabele hoogte van het twee-persoonsbed, comfortabele

2-persoons slaapba...

ab

€ 69,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer

Voorwaarden
Als betaalmiddel accepteren wij: Visa, Eurocard, Mastercard, Maestro.
Groepskorting op aanvraag
Voor groepsboekingen gelden individuele annuleringsvoorwaarden - neem direct contact op.

Hotel Tirolerhof
Hotel in Hopfgarten im Brixental

Bahnhofstr. 26
A-6361 Hopfgarten im Brixental
E-mail: reservieren@tirolerhofwirt.at
Telefoon: 0043 5335 2271
https://www.tirolerhofwirt.at

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/hotel-tirolerhof.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Hotel+Tirolerhof

