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Hotel Panorama Royal ****
эээээ in Bad Häring

э эээээээээээ эээээээээ «эээээээээээ ээээээ-эээээ», эээээ «Healing Hotels of theWorld» эээээээээээээ эээээээээээээ э эээээээээээээ эээээээээ
эээээээээээ эээээээээээээээ эээээээ «Healing Center» эээ ээээ, э эээээ ээээээээ эээээээ «Spirit Center» эээ ээээээээээээээ эээээээээ эээээээ.
ээээээээ эээээ эээээээээ эээээээээээ.
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Zimmer und Appartements
Aktuelle Angebote

Twin Comfort

Erwachen Sie in IhremWellnessurlaub in einem unserer großzügigen

Zimmer, Größe ca. 30m² und herrlicher Rundumblick auf die schöne

Bergwelt Bad Häring. Ausgestattet mit Dusche/WC, Minibar, Safe.

1-2 Personen · 1 Schlafzimmer · 30m²

ab

€ 167,50
pro Person am 25.05.2023

ZumAngebot

Twin Relax

Wohnen Sie im großzügigen Opal-Zimmer mit 33m² und lassen Sie

Ihren Blick schweifen, auf die herrliche Bergwelt Tirols, Ihnen zu

Füßen das Tiroler Inntal. Ausgestattet mit Bad-Dusche/WC, Minibar,

Safe...

1-2 Personen · 1 Schlafzimmer · 33m²

ab

€ 190,00
pro Person am 25.05.2023

ZumAngebot

Junior Suite

Wellnessferien in der Suite Diamant. Ankommen, entspannen und

sich wie zu Hause fühlen. Die Suite Diamant ca. 35 m²mit

Bad-Dusche/WC, Minibar, Safe überrascht mit einer besonders

kuscheligenWohlfühl...

1-4 Personen · 1 Schlafzimmer · 37m²

ab

€ 201,00
pro Person am 25.05.2023

ZumAngebot

Suite Royal

In der Suite Royal erleben Sie die harmonische Verbindung zwischen

den Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft. Spüren Sie die positive

Energie in der Suite Royal und genießen Sie einen atemberaubenden...

1-4 Personen · 1 Schlafzimmer · 60m²

ab

€ 218,50
pro Person am 25.05.2023

ZumAngebot
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Konditionen
Alle Preise sind pro Person und Nacht, exklusive Ortstaxe in Höhe von € 2,00 pro Person und Nacht, inklusive Royaler
Verwöhnpension: Willkommensdrink, reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Saftbar, Vital- & Vitaminecke, Verwöhnmenü für
Genießer mitWahl des Hauptganges oder Themenbuffet, Süße Verführung amNachmittag (14:30 - 16:30 Uhr),
Wellnessnacks (Nüsse, Obst, Trockenfrüchte, verschiedene Tees) und belebtes Granderwasser mit Kraftsteinen am
Zimmer, sowie freiem Eintritt in unseren Spa Royal. Gerne können Sie sich auch am Abend kulinarisch von uns verwöhnen
lassen.

Hotel Panorama Royal
эээээ in Bad Häring

Panoramastraße 2
A-6323 Bad Häring
E-Mail: office@panorama-royal.at
Telefon: (0043) 5332 77117
http://www.panorama-royal.at


