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Pension Noella
Pension in St. Johann in Tirol

Wij zijn een familiebedrijf met een persoonlijke, familiale sfeer, optimale inzet en verzorging. Ons pension is rustig gelegen, aan
de rand van een bos en gesitueerd op de flank van de "Kitzbüheler Horn". Wandelend kun je het dorpscentrum in slechts 15
minuten bereiken. Het prachtig uitzicht op St. Johann en de beroemde "Wilder Kaiser" vormen de ideale voorwaarden voor een
verkwikkende vakantie het hele jaar door. Onze kamers zijn geruimig, traditionel en persoonlijk ingericht, alle met
bad/douche/WC, balkon of terras, TV Wij bieden 6 familiesuiten in diverse groten, voor 2 tot 7 personen met 1 of 2 slaapkamers,
woonkeuken, balkon en TV. In de zomer ideaal voor te wanderen, te fietsen of te zwemmen. Daarvoor bieden wij ook de
passende Relax- en Bergaanbiedingen. Wij adviseren jullie graag. In de winter kunnen skiers en langlaufers vanaf onze deur in
het schigebied starten. Intrede in het overdekt zwembad van St. Johann is inbegrepen.
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In de buurt van het bos · Weidegebied · Rustige ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

éénpersoonskamer douche, WC

Wij hebben 16 kamers met 1 tot 4 bedden. Elke kamer heeft een eigen

stijl met een groot komfort, bad of douche en WC, meestal met balkon

of terras.

ab

€ 50,80
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 15 m²

tweepersoonskamer douche of bad, WC

Wij hebben 16 kamers met 1 tot 4 bedden. Elke kamer heeft een eigen

stijl met een groot komfort, bad of douche en WC, meestal met balkon

of terras.

ab

€ 50,80
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 21 m²
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driepersoonskamer bad, WC

Wij hebben 16 kamers met 1 tot 4 bedden. Elke kamer heeft een eigen

stijl met een groot komfort, bad of douche en WC, meestal met balkon

of terras.

ab

€ 50,80
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

suite douche of bad, WC

Wir vermieten 2 Suiten/ Appartements mit 33 qm für 2-4 Personen,

hochwertig eingerichtet, bestehend aus 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer,

1 Wohnzimmer mit Küchenzeile, Sitzecke, Schlafcouch, SatTV, Terras...

ab

€ 56,80
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 35 m²

suite douche of bad, WC

Wir vermieten 2 Suiten/ Appartements mit 45 qm für 3-6 Personen,

hochwertig eingerichtet, bestehend aus 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer,

1 Wohnzimmer mit Küchenzeile, Sitzecke, Schlafcouch, SatTV, Balkon...

ab

€ 61,46
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 45 m²
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suite douche of bad, WC

Wir vermieten 2 Suiten/ Appartements mit 65 qm für 4-7 Personen,

hochwertig eingerichtet, bestehend aus 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer,

1 Wohnzimmer mit Küche, Sitzecke, Schlafcouch, SatTV, Balkon, Früh...

ab

€ 58,80
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-7 Personen · 2 Slaapkamer · 65 m²

Voorwaarden
Wij bieden een uitgebreid en goed sorteert ontbijtbüffet en een 3-gangen-diner, waarbij kwaliteit en variatie tussen nationale
en internationale gerechten voorop staan, waarvan onze gasten altijd weer verrast zijn. Perfekte verzorging en netheid zijn voor
ons heel belangrijk. Appartementen: prijs inclusief: bedlinnen, handdoeken, touristenbelasting extrakosten: eindschoonmaak,
broodjes extras: ontbijtbüffet: 7,- € - avondeten: 11,- € kind tot 6 jaar gratis; tot 16 jaar: 6,- € en 9,- €

Pension Noella
Pension in St. Johann in Tirol

Mag.Eduard-Angererweg 46
A-6380 St. Johann in Tirol
E-mail: info@pension-noella.com
Telefoon: 0043 5352 62791
https://www.pension-noella.com
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