Landhaus Margarethe ****
Hotel in Hopfgarten im Brixental

95 %
146 Beoordelingen

Meierhofgasse 33 A · A-6361 Hopfgarten im Brixental · lhm@live.at · 0043 5335 500700
Meer informatie op www.lhm.at

Landhaus Margarethe ****
Hotel in Hopfgarten im Brixental
Direct naast het dalstation van de nieuwe gondelbaan in Hopfgarten, biedt ons huis direct toegang tot het grootste
aaneengesloten skigebied van Oostenijk. En na een sportieve dag kunt u ontspannen in onze sauna-afdeling. Inrichting:
onbijtruimte, lobby met boekenkast, personenlift, sauna-afdeling met solarium, fitnessruimte, parkeergarage, zonneterras,
kinderspeelkamer. Elke kamer heeft internetaansluiting en wifi in de lobby.

Stadsrand · Centrale ligging · Bergachtige ligging · In de buurt van het bos · Aan de wandelweg · Direct aan de skipiste · Rust- /relaxruimte ·
Solarium · Gymnastiekruimte · Sauna · Sauna / Stoombad

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen
tweepersoonskamer douche, bad, WC
Comfort - twee-persoonskamer (ca. 38 m²) Bestaand uit
woon-/slaapkamer, badkamer met douche, separate wc, balkon,
kabel-tv, telefoon, safe ... Kinderkorting tot 50%.

ab

€ 49,00
per persoon op 09.08.2022

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 38 m²

familiekamer douche of bad, WC
Familiekamer (ca. 55 m²) bestaand uit 2 slaapkamers, badkamer met
bad, separate wc, balkon, 2x kabel-tv, telefoon, safe ... Kinderkorting tot
30%.

ab

€ 49,00
per persoon op 09.08.2022

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²

hotelappartement douche, bad
Appartementen "Landhaus Margarethe" (ca. 70 m²) Bestaand uit een
woon-/slaapkamer, aparte kinderkamer, keuken, 2 badkamers (1 met
bad, 1 met douche), aparte wc, groot hoekbalkon, 2x kabel-tv, safe. Vo...

ab

€ 179,00
per appartement op 09.08.2022

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 72 m²

Voorwaarden
Eindschoonmaak hotelappartement: Zomer: € 30,-/verblijf Winter: € 38,-/verblijf Kinderkorting tot 50% in logeerbed (bij de
ouders op de kamer)!
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