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I hjertet af Kitzbüheler Alpen finder man Hotel Briem beliggende på et fredfyldt plateau i perfekt afstand 

til Westendorfs charmerende bymidte. Hotellet er indrettet med den klassiske tyrolske charme og har 

med dens placering både udsigt til bjerg, marker og byens smukke midte. Blot et par hundrede meter væk 

finder man både skiudlejning, skiskole, indkøbsmuligheder, restauranter og Westendorfs to perfekte 

øvepister. Fra de bynære øvepister er det muligt at fragte sig ned til den store gondol, Alpenrosenbahn, 

som forbinder Europas smukkeste landsby anno 1998 med resten af det fortryllende skiområde, SkiWelt 

Wilder Kaiser.  Med dets varme, gæstfrihed og altid imødekommende personale er hotellet et oplagt valg 

for både familier, par og venner. 

 
 

  



Værelser  

Hotel Briem har over 100 senge fordelt i værelser af varierende størrelser. Værelserne er alle moderne og 

rummelige. De fleste værelser har balkon med udsigt til de sneklædte bjergtoppe. 

Samtlige værelser har naturligvis eget bad og toilet, hårtørrer, TV, radio, sikkerhedsboks og håndklæder. 

Det er muligt at tilkøbe Wifi. 

Hotellet tilbyder følgende forskellige indkvarteringsmuligheder:  

 

Enkeltværelse: For 1 person. Indeholder en enkeltmandsseng og badeværelse.  

Dobbeltværelse: For 1 – 2 personer. Indeholder en dobbeltseng og badeværelse. Mulighed for ekstra 

opredninger. 

På ankomstdagen kan check-in ske fra klokken 14:00. 

Ved afrejse skal check-ud ske inden klokken 10:00.  

 

Restaurant, bar og faciliteter  

Hotel Briem indeholder alt det, der er nødvendigt for at nyde skiferien. Hotellet byder dagen igennem på 

traditionelle og internationale retter i hotellets egen restaurant eller nyligt renoverede spisestue. 

Ligeledes er det muligt at hygge sig i hotellets bar og lille café. Når det er tid til nærvær og samling 

tilbyder Hotel Briem flere muligheder. Hotellet indeholder både en hyggelig TV-stue, en solterrasse og et 

legerum med bordtennis. Hotellet har naturligvis opbevaringsrum til ski og skistøvler. Når benene er 

ømme, er det muligt at slappe af i hotellets spaafdelingen, hvor man finder traditionel sauna, dampbad og 

en infrarød kabine.  Hotellet tilbyder gratis parkering, og der er ligeledes en elevator på hotellet. 

 

Fakta       

• Afstand til centrum: 300 m 

• Afstand til pist: 400 m 

• Afstand til lift: 400 m 

• Afstand til skibus: 250 m 

• Internet: Ja  

• Skikælder: Ja 

• Sauna / Wellness: Ja 

• Bar: Ja 

• Restaurant: Ja 

• Reception: Ja  

 

Trip Tour anbefaler 

Hotellet egner sig særdeles til parret, som ønsker det 

bekvemmelige. Grundet hotellets faciliteter, placering i 

udkanten af Westendorfs centrum og samtidige 

nærhed til pister og lifter er Hotel Briem det velegnede 

valg for det rejsende par, som både ønsker godt skiløb 

og afterski kombineret med fred og nærvær. 

 


