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Der Unterwirt - Das kleine Gourmethotel
****
Hotel in Ebbs

Eén van de oudste huizen in het dorp, dat blaakt van behaaglijke atmosfeer. Wie van zijn leven wil genieten, is hier op het
juiste adres. De behaaglijke kamers en de, sinds twintig jaar voortdurend bekroonde, keuken, gecombineerd met de
familiaire hartelijkheid, garanderen een ontspannende vakantie.

Faciliteiten

Centrale ligging · Groenzone · Aan de wandelweg · Romantische omgeving ·Weidegebied · Direct aan de skibus/bushalte · Direct aan

het fietspad · Rustige ligging · Sauna · Massage op aanvraag · Kneipp-inrichting
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Kamers en Appartementen
Actuele Aanbiedingen

Tweepersoonskamer “Unterwirt Pur”

De kamers met ochtendzon liggen aan de tuinzijde. Vanaf het balkon

de groene natuur tot aan de Zahme Kaiser bewonderen. Bewust sober

gehouden in vorm en kleur, werden ze door de Designstudio MARCH

GUT...

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 23m²

ab

€ 80,00
per Persoon op 25.05.2023

naar aanbieding

Tweepersoonskamer, douche, WC, tijnkant

De kamers met ochtendzon liggen aan de tuinzijde. Vanaf het balkon

de groene natuur tot aan de Zahme Kaiser bewonderen. Bewust sober

gehouden in vorm en kleur, werden ze door de Designstudio MARCH

GUT...

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 23m²

ab

€ 90,00
per Persoon op 25.05.2023

naar aanbieding

Tweepersoonskamer "Einfach Unterwirt"

De naar de straat gerichte kamers werden in 2016 gerenoveerd enmet

hoogwaardige materialen, wolkige Meierling boxspring bedden,

planken vloeren en heldere kleuren ingericht. Ze zijn voorzien van de

v...

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 18m²

ab

€ 70,00
per Persoon op 25.05.2023

naar aanbieding

Tweepersoonskamer, douche, WC

De naar de straat gerichte kamers werden in 2016 gerenoveerd enmet

hoogwaardige materialen, wolkige Meierling boxspring bedden,

planken vloeren en heldere kleuren ingericht. Ze zijn voorzien van de

v...

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 18m²

ab

€ 105,00
per Persoon op 25.05.2023

naar aanbieding
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Condities
Alle prijzen voor overnachting met ontbijt incl. handdoeken, beddenlinnen, reiniging, enz. Excl. € 1,60 toeristenbelasting.

Der Unterwirt - Das kleine Gourmethotel
Hotel in Ebbs

Wildbichlerstrasse 38
A-6341 Ebbs
E-mail: info@unterwirt.at
Telefoon: (0043) 5373 42288
http://www.unterwirt.at


