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Pension Leamhof
Pension in Hopfgarten im Brixental

Op een plateau, ca. 800 m boven zeeniveau, midden in een idyllisch alpenlandschap, staat het pension Leamhof en doet zijn
best de gasten compleet in vakantiestemming te brengen.

Ontdek de talrijke wandel- en fietswegen van de Kitzbüheler Alpen. Ons huis ligt op slechts een paar minuten rijden van de
gondelbaan in Hopfgarten – uw comfortabele instap in SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental.
Vooral kinder- en jeugdgroepen vanaf 25 personen, in de winter als skiweekaccommodatie of in de zomer als onderkomen
voor schoolreisjes of vakantieweken, kunnen in een nieuwe bergwereld stappen. Maar ook voor grotere groepen tot 60
personen is het prachtige Leamhof zeer geschikt.

Ook de inrichting en de keuken zijn aan de behoeftes van kinderen en jongeren aangepast.
Groepsprijzen zijn lager en op aanvraag te boeken!
De familie Fuchs-Weithaas heet u van harte welkom!



Rustige ligging · Aan de wandelweg · In de buurt van het bos · Bergachtige ligging · Weidegebied · Direct aan de loipe



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, bad, WC

Onze gezellige meerpersoonskamers hebben stapelbedden, deels

twee-persoonsbedden, douche en wc. Groepsprijzen zijn lager en op

aanvraag te boeken.

ab

€ 45,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Vierpersoonskamer, douche, WC, 1 slaapkamer

De gezellige en nieuwe meerpersoonskamers hebben stapelbedden,

deels tweepersoonsbedden, douche en wc en een tv. Groepstarieven

zijn lager en kunnen op verzoek worden geboekt.

ab

€ 55,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²
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Tweepersoonskamer, bad, WC

 ab

€ 55,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Driepersoonskamer, bad, WC

 ab

€ 50,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Familiekamer, bad, WC, 2 slaapkamers

Onze gezellige familiekamer is uitgerust met douche en WC, TV, balkon, 2 slaapkamers en

een royale kledingkast. Slaapkamer 1 heeft een tweepersoonsbed en de 2e slaapkamer

heeft een stapelbed en een ee...

ab

€ 59,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 20 m²
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Voorwaarden
Exclusief: toeristenbelasting
Waaronder: beddengoed, handdoeken

Huisdieren op aanvraag toegestaan – huisdieren mogen niet in de eetkamer komen.
Toeslag voor halfpension ter plaatse mogelijk.

In de zomer bieden wij een taartenbuffet aan.
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