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Kirchenwirt Wörgl
Hotel in Wörgl

Ons liefdevol ontworpen en karakteristieke huis is de ideale accommodatie voor uw stads- of zakenreis en dankzij zijn charme
en individuele en comfortabele inrichting ook een ideale plek om te verblijven tijdens uw vakantie.

Door de centrale ligging midden in het centrum van Wörgl en de directe nabijheid van het treinstation van Wörgl evenals de
nabijgelegen snelwegverbindingen en het verkeersknooppunt Unterinntal, bent u bij ons op het ideale startpunt voor een
verscheidenheid aan sportieve en culturele activiteiten.

Ons comfortabel en liefdevol ingerichte restaurant nodigt u uit om voor of na een geslaagde dag nieuwe energie op te doen
met een verfrissend drankje en een smakelijke maaltijd.

Het monumentale karakter van een oud gebouw in combinatie met rustieke en moderne elementen geeft elke kamer zijn
individuele feel-good karakter.

Kom aan en voel je op je gemak.
We bieden twee kamercategorieën om uit te kiezen.



Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, douche en bad, WC, voor gehandicapten

Onze gezellige Tiroolse kamers, ingericht met rustiek hout, zijn voorzien

van een tweepersoonsbed. Een kledingkast en een bagagerek bieden

voldoende ruimte om de meegebrachte bagage op te bergen. V...

ab

€ 75,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen

Tweepersoonskamer, douche of bad, WC, voor gehandicapten

Onze modern en comfortabel ingerichte Business kamers zijn te boeken

met een tweepersoonsbed, twee eenpersoonsbedden of als

eenpersoonskamer. Een kledingkast en een bagagerek bieden

voldoende ruimte o...

ab

€ 75,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen
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Éénpersoonskamer, douche en bad, WC, geschikt voor rolstoelen

Onze gezellige, met rustiek hout ingerichte eenpersoonskamers hebben

een kledingkast en een bagagerek om uw bagage op te bergen. Verder

bieden onze kamers: Douche/wc Föhn Flatscreen Sat-TV Grati...

ab

€ 75,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person

Voorwaarden
Inclusief ontbijtbuffet.
Huisdieren – toegestaan tegen 15,00 € per dag en huisdier
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