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(Booking.com-מ)

לתמונות והזמנה לחצו
<<<על הקישור 

1Haus Kathrinזלצבורג

מקום האירוח ממוקם ליד תחנת . סופרמרקט ומסעדה, מתקני החלקה על הקרח, וכן מאגם לרחצה, (Werfenweng) מטרים ממרכז העיירה וורפנוונג 500נמצא בטווח של 
.מ אחד משם"מדרונות הסקי של וורפנוונג ובית הספר לסקי נמצאים במרחק של ק. אוטובוס סקי ומסלולי סקי קרוס קאנטרי

ובכמה מהן יש טלוויזיה בעלת מסך , הדירות כוללות מטבחון, בנוסף. מרפסת עם נוף להרים וחדר רחצה, אינטרנט אלחוטי חינם, יחידות האירוח באתר כוללות טלוויזיה בכבלים
.ניתן להזמין שירות משלוחי לחם על פי בקשה ותמורת תשלום נוסף. שטוח

.באתר יש גם חניה פרטית ללא תשלום. ומחסן לציוד סקי, אזור טרקלין, וכן גינה עם מרפסת שמש, מקום האירוח מציע לאורחים שימוש בסאונה ללא תשלום

http://www.booking.com/hot

el/at/haus-
kathrin.he.html?aid=341598;

label=GR_AU_popular

2
AlpenParks Hotel & 

Apartment Central Zell am 

See

זלצבורג

'  מ100כל היחידות כוללות גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי והן נמצאות במרחק של . מציע יחידות אירוח מודרניות בסגנון אלפיני עם ארוחת בוקר או אירוח על בסיס חצי פנסיון
.(Zell am See-Kaprun)קפרון -זי-אם-מ ממסלול הגולף צל" ק3.5ובמרחק של  (Ebenberg)בלבד ממעלית הסקי אבנברג 

.מייבש שיער ומוצרי טיפוח ללא תשלום, פינת ישיבה וחדר רחצה עם מקלחת או אמבטיה, מטבח מאובזר במלואו עם מדיח כלים, כל הדירות כוללות מרפסת

.לארוחות הצהריים והערב תוכלו לטעום תענוגות קולינריים מקומיים. המסעדה שבאתר יפנק אתכם מדי יום עם מזנון ארוחת בוקר עשיר-בר

http://www.booking.com/hot

el/at/alpenparks-apartment-
central-zell-am-

see.he.html?aid=341598;lab

el=GR_AU_popular

3Gästehaus Groderזלצבורג
הוא מציע אינטרנט אלחוטי חינם ומקום חניה פרטי . (Rauris)הממוקם באזור שקט במרכז ראוריס , 14-הוא בניין היסטורי מהמאה ה (Gästehaus Groder)בית ההארחה גרודר 

.אחד ללא תשלום לדירה

.במקום יש ספרייה קטנה עם פינת ישיבה לשימוש כל האורחים. כל הדירות מציעות מרפסת. מגבות ומגבות רחצה מסופקים, מצעים. כל הדירות כוללות מטבח מאובזר במלואו

http://www.booking.com/hot

el/at/gastehaus-
groder.he.html?aid=341598;l

abel=GR_AU_popular

4Gästehaus Mörtlmühleזלצבורג
 דקות הליכה מתחנת 5במרחק של , (Traun)בסמוך לנהר הטראון , (Bad Goisern)ממוקמת במרכז באד גויזרן  (Gästehaus Mörtlmühle)אכסניית גסטהאוס מרטמלה 

.סלון משותף עם אח וגינה עם מתקני ברביקיו, ומציעה חדרים פרטיים ומיטות יחיד בחדר מעונות, הרכבת

.ניתן להחנות את רכבכם במקום בחינם. פונג ושולחנות כדורגל-מגרש משחקים ואזור עם שולחנות פינג, טרסת שיזוף, האכסנייה מציעה גם חדר אחסון לציוד סקי ולאופניים

http://www.booking.com/hot

el/at/jugendga-stehaus-
maprtlma1-

4hle.he.html?aid=341598;lab

el=GR_AU_popular

5
Appartement-Gästehaus 

Ursula
זלצבורג

ומציע דירות אירוח בסגנון כפרי , (Flachau)ממוקם במרחק של קילומטר ממרכז פלאכאו  (Appartement-Gästehaus Ursula)גאסטהאוס אורסולה -בית ההארחה אפרטמנט
 Flachau Salzburger Sportwelt)וולט אמאדה -מעלית הסקי הקרובה ביותר של אזור הסקי פלאכאו זלצבורגר ספורט. אדום-סאונה ותא איפרא, נופים של ההרים, עם מרפסת

Amade Ski Area)  מטרים350נמצאת במרחק של .

גישה חופשית . וחדר רחצה עם מקלחת ושירותים, וטלוויזיה בעלת מסך שטוח עם ערוצי לוויין, פינת אוכל, כל דירות האירוח מרוהטות היטב וכוללות סלון עם מטבחון מאובזר
.מגבות ומצעים כלולים גם הם, לאינטרנט אלחוטי

וחנות , תוכלו להזמין משלוח של לחמניות טריות בבוקר, פי בקשה-על. מגרש משחקים לילדים מוצע בגן. ואופניים זמינים גם הם באתר, חיצים וטניס שולחן, תוכלו לשחק ביליארד
. מטרים בלבד300מכולת ומסעדה נמצאות במרחק של 

http://www.booking.com/hot

el/at/appartement-ga-
stehaus-

ursula.he.html?aid=341598;l

abel=GR_AU_popular

6Café Maierזלצבורג
 מטרים מספא 200ומרחק  (Golling-Abtenau)אבטנאו - מטרים מתחנת הרכבת גולינג100במרחק , (Golling)ממוקם במרכז גולינג  (Café Maier)מקום האירוח קפה מאייר 

.גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי זמינה. מקום האירוח כולל חנות קפה ומאפים אוסטרית מסורתית. (Aqua Salzach Spa)אקווה סלזך 

.בחדרים מסוימים יש גם מרפסת. החדרים המוארים והדירות כוללים טלוויזיה בכבלים בעלת מסך שטוח וחדר רחצה

http://www.booking.com/hot

el/at/cafe-
maier.he.html?aid=341598;la

bel=GR_AU_popular

7Aparthotel Pichlerזלצבורג

 מטרים מאזור הסקי סנוספייס פלאכאו 1,300ובמרחק של  (Flachau)מ ממרכז פלאכאו " ק3נמצא במרחק של , הנהנה ממיקום שקט, (Aparthotel Pichler)מלון הדירות פיכלר 
(Snowspace Flachau) .מטרים משם200אוטובוס סקי ללא תשלום עוצר במרחק של . סאונת אדים ואינטרנט אלחוטי חינם, המלון מציע סאונה .

רוב הדירות מצוידות . טלוויזיה בלוויין בעלת מסך שטוח וחדר רחצה, הדירות כוללות מטבחון; הדירות ודירות הסטודיו המרווחות מעוצבות בסגנון כפרי ומשקיפות אל ההרים
.על פי בקשה, ניתן לקבל מדי בוקר משלוח של לחמניות טריות. במרפסת

http://www.booking.com/hot

el/at/aparthotel-
pichler.he.html?aid=341598;l

abel=GR_AU_popular

8Aparthotel am Reiteckseeזלצבורג

בכל יחידות . ומציע דירות עם מרפסת וטלוויזיה בעלת מסך שטוח, הציורי (Flachau)ממוקם על גדת אגם פלאכאו  (Aparthotel am Reitecksee)מלון הדירות אם רייטקזי 
. דקות נסיעה משם3נמצא במרחק של  (Therme Amadé)הספא תרמה אמאדה . האירוח יש גישה לאינטרנט אלחוטי וקווי חינם

.וכן חדר רחצה עם מייבש שיער, טלוויזיה בעלת מסך שטוח, בכל הדירות יש מטבח או מטבחון עם מדיח כלים

. דקות5בתוך  (Space Jet)ט 'ג-השירות מסיע את האורחים אל תחנת הרכבל ספייס. אוטובוס הסקי פועל ללא תשלום ועוצר ישירות מחוץ למלון

. ללא תשלום16:00-21:00המתקנים זמינים בין השעות . סאונה רטובה ותא אינפרא אדום, מתקני הספא כוללים סאונה יבשה

.ומנות ביצים טריות, המלון מציע מזנון ארוחת בוקר עם ריבות תוצרת בית

הנחה על דמי הכניסה לספא , (Flachau Skistadl) הנחה על שירות סקי והשכרת ציוד סקי בפלאכאו סקיסטאדל 10%לרבות , האורחים יקבלו כרטיס המעניק הטבות שונות
.וכן שימוש חד פעמי ללא תשלום בשירות המוניות לפלאכאו, התרמי

http://www.booking.com/hot

el/at/aparthotel-am-
reitecksee.he.html?aid=3415

98;label=GR_AU_popular

9Haus Gsengerזלצבורג

Situated just 1 km away from the Karkogel ski lift, Haus Gsenger offers self-catered apartments with a balcony. Abtenau’s village centre is only 750 
metres away.

All apartments at Gsenger Haus have a well equipped kitchen, which comes with refrigerator, electric kettle and all necessary utensils. There is a 

dining table and a living area with a sofa bed and satellite TV. The bathrooms include a hairdryer and a shower.

http://www.booking.com/hot

el/at/haus-
gsenger.he.html?aid=341598

;label=GR_AU_popular

10Haus Seifriedsbergerזלצבורג

Haus Seifriedsberger is located in the centre of the scenic village of Bramberg, 400 metres from the Wildkogel Cable Car. All rooms and apartments 

offer free WiFi, a balcony or terrace, and a flat-screen cable TV.

A ski storage room with a ski boot dryer is available at the Seifriedsberger Haus. A café serving breakfast and snacks is located on the ground floor. 

Many shops and restaurants are close by.

From 23 May to 18 October 2015, the Wildkogel Card is included in the rate. This card comprises many free benefits and discounts, including free 

use of the local cable cars and buses, as well as the local train line.

http://www.booking.com/hot

el/at/haus-
seifriedsberger.he.html?aid=

341598;label=GR_AU_popul

ar

11Our's Livingזלצבורג

עם מרפסת נוף להרים ואינטרנט אלחוטי , ומציע אירוח בשירות עצמי (Hollersbach im Pinzgau)הולרסבאך אים פינצגאו -ממוקם ב (Our's Living)ז ליבינג 'מקום האירוח אאור
 2פנורמאבאן קיצבילר אלפן -מ מ" ק3ובמרחק , (Panoramabahn Kitzbüheler Alpen I)מ פנורמאבאן קיצבילר אלפן אחד " ק1.4מקום האירוח נמצא במרחק . חינם

(Panoramabahn Kitzbüheler Alpen II) . מטרים140התחנה של אוטובוס הסקי החופשי נמצאת במרחק .

תוכלו ליהנות מנוף . חדרי הרחצה הפרטיים כוללים מקלחת. יש מטבח מאובזר היטב עם תנור ומקרר. כולל טלוויזיה במסך שטוח וערוצי כבלים, 2014מקום האירוח ששופץ בשנת 
.להרים

.שירותים אחרים במקום כוללים אחסון מטען ומכונת ממכר אוטומטית. במקום האירוח תוכלו למצוא מתקני סאונה ומתקני ברביקיו

http://www.booking.com/hot

el/at/our-39-s-
living.he.html?aid=341598;la

bel=GR_AU_popular

12Alpendorf Dachstein Westזלצבורג
, תנור, מטבח מאובזר למשעי הכולל מיקרו, פינת אוכל, עם סלון הכולל אח, מרוהטות ומעוצבות, כפר נופש של כמאה בקתות עץ בסגנון אוסטרי טיפוסי המתאימות לשישה אנשים

מסעדה המגישה מנות מהמטבח האוסטרי וכן חנות מכולת קטנה , סאונה, בריכת שחיה גדולה, במרכז הכפר יש לובי. מכונת קפה וכן כלי מטבח ובישול וכן חצר פרטית, מדיח
.שדרכה תוכלו לקנות לחם טרי

http://www.booking.com/hot

el/at/alpendorf-dachstein-
west.en-

gb.html?aid=341598;label=G

R_AU_popular

13Appartement Irmgardטירול

Situated in Brixen im Thale, 400 metres from the Hochbrixen Cable Car and the Skiweltbahn Ski Lift, Appartement Irmgard offers self-catering 
accommodation with free WiFi and free ski storage. Free parking spaces can be found on site.

The apartments at the Irmgard come with a balcony with views of the surrounding mountains, a well-equipped kitchen or kitchenette and a flat-screen 
TV. They also feature a seating area and a bathroom.

http://www.booking.com/hot

el/at/appartement-
irmgard.he.html?aid=341598

;label=GR_AU_popular

14Gästehaus Schneiderטירול

אינטרנט . ומציע נוף לכפר ולהרים הסובבים (Alpbach)ממוקם ישירות בכיכר הכפר אלפבאך , שנבנה לאחרונה (Gästehaus Schneider)בית ההארחה גסטהאוס שניידר 
.אלחוטי חינם זמין

מהמרפסות הגדולות נשקף נוף של . דבר ההופך אותם למתאימים בעבור אורחים הסובלים מאלרגיות, בית ההארחה מציע חדרים ודירות מרוהטים בסגנון מסורתי עם רצפות עץ
.ההרים ושל כל כיכר הכפר

האורחים יכולים ליהנות בנוסף מפירות . מזנון ארוחת בוקר עשיר הכולל לחם תוצרת בית מוגש מדי בוקר. ניתן להגיש בבוקר לדירות ולדירות הסטודיו לחמניות טריות על פי בקשה
.אירוח על בסיס חצי פנסיון זמין על פי בקשה במסעדה הסמוכה. לרבות חביתות וביצים מקושקשות או מטוגנות, טריים וממנות ביצים שונות

http://www.booking.com/hot

el/at/gastehaus-
schneider.he.html?aid=3415

98;label=GR_AU_popular

15
Hotel & Residence 

Princess Bergfrieden
טירול

 דקות 3ובמרחק , (Seefeld-Reith)ריית -הוא מלון מעצבים הממוקם ממש ליד מועדון הגולף זיפלד (Hotel & Residence Princess Bergfrieden)מלון פרינסס ברגפריידן 
.אוטובוס סקי עוצר ישירות מחוץ למלון. גישה לאינטרנט וחניה מוצעים ללא תשלום. הליכה בלבד מהמרכז

.הסוויטות המאובזרות בפאר כוללות מטבחון ופינת אוכל. וכוללים מיטות קפיצים וטלוויזיות בעלות מסך שטוח, 2015הסוויטות והדירות שופצו לחלוטין בשנת , כל החדרים

הגן וטרסת השמש מציעים נוף פנורמי . חדר עיסויים ובריכה מקורה ומחוממת, חדר כושר, מקלחת גשם, סאונה עם נוף פנורמי, המלון כולל אזור בריאות עם מרחץ אדים ארומטי
.של ההרים מסביב

.מזנון ארוחת בוקר עשיר מוגש מדי בוקר. יש במלון גם מרתף יינות ובר. היא הטרקלין עם האח, גולת הכותרת של המלון המרוהט בסגנון מסורתי

http://www.booking.com/hot

el/at/princess-residenz-
bergfrieden.he.html?aid=341

598;label=GR_AU_popular

16
Appartements am 

Kirchplatz
טירול

מציע דירות אירוח ולינה מודרניות עם , ( Stubai )בלב עמק שטובאי , הממוקם במרכז של פולפמס  ( Appartements am Kirchplatz )מלון אפארטמנטס אם קירשפלאץ 
.טרסה או גישה אל הגינה, כל היחידות כוללות מרפסת. קייטרינג עצמי וחניון תת קרקעי חינם

.גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי הינה זמינה. אזור ישיבה נוח ומכונת כביסה, ר ומציעות מטבחון מאובזר היטב" מ115-  ל35דירות המלון הינן בגודל שנע בין 
.מגבות וניקיון סופי הינם ללא תשלום, מצעים. הבניין כולל גם מעלית ומחסן לציוד של סקי וטיולים עם מערכת ייבוש מגפיים מודרנית

http://www.booking.com/hot

el/at/appartements-am-
kirchplatz.he.html?aid=3415

98;label=GR_AU_popular

17Gästehaus Weberטירול

 מטרים מאזור הסקי של ראנגר קופפל 500ובמרחק של  (Oberperfuss) דקות הליכה ממרכז אוברפרפוס 15נמצא במרחק של  (Gästehaus Weber)בית ההארחה וובר 
(Rangger Köpfl) .ומציעות מרפסת המשקיפה אל הר פאטשרקופל , הדירות המרווחות הן היפואלרגניות(Patscherkofel) .גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי זמינה.

מכונת כביסה וסלון עם טלוויזיה בעלת מסך שטוח בלוויין , חדר רחצה עם מייבש שיער, מטבח פתוח עם פינת אוכל, רצפת עץ וריהוט בהירים, הדירות כוללות חימום תת רצפתי
.כגון ביצים וחלב, תוכלו לרכוש באתר תוצרת חקלאית. DVD-  וCDונגני 

.מחסן לציוד סקי וחנייה פרטית ללא תשלום זמינים באתר. הגן הגדול הממוקם בבית ההארחה כולל מתקני ברביקיו ומגרש משחקים לילדים

http://www.booking.com/hot

el/at/ga-stehaus-
weber.he.html?aid=341598;l

abel=GR_AU_popular

18Pension Christophטירול

 דקות הליכה בלבד ממרכז הכפר הציורי וסטנדורף 3נמצא במרחק של , הממוקם ממש ליד מדרון הסקי ומסלול קרוס קאנטרי סקי, (Pension Christoph)פנסיון כריסטוף 
(Westendorf) .במקום זמינים חנייה ללא תשלום וגישה חופשית לאינטרנט אלחוטי בכל האזורים.

לאורחים יש גישה למטבח משותף קטן המציע מיקרוגל . Wiiשולחן פינג פונג ומשחקי , זהו מקום אירוח בניהול משפחתי בסגנון לינה וארוחת בוקר המציע גינה עם טרמפולינה
.ומקרר

http://www.booking.com/hot

el/at/pension-
christoph.he.html?aid=3415

98;label=GR_AU_popular

*MyAustria.co.ilרשימת מקומות הלינה הפופולאריים ביותר באתר 
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2
AlpenParks Hotel & 

Apartment Central Zell am 

See

זלצבורג

'  מ100כל היחידות כוללות גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי והן נמצאות במרחק של . מציע יחידות אירוח מודרניות בסגנון אלפיני עם ארוחת בוקר או אירוח על בסיס חצי פנסיון
.(Zell am See-Kaprun)קפרון -זי-אם-מ ממסלול הגולף צל" ק3.5ובמרחק של  (Ebenberg)בלבד ממעלית הסקי אבנברג 

.מייבש שיער ומוצרי טיפוח ללא תשלום, פינת ישיבה וחדר רחצה עם מקלחת או אמבטיה, מטבח מאובזר במלואו עם מדיח כלים, כל הדירות כוללות מרפסת

.לארוחות הצהריים והערב תוכלו לטעום תענוגות קולינריים מקומיים. המסעדה שבאתר יפנק אתכם מדי יום עם מזנון ארוחת בוקר עשיר-בר

http://www.booking.com/hot

el/at/alpenparks-apartment-
central-zell-am-

see.he.html?aid=341598;lab

el=GR_AU_popular

19Gästehaus Hainטירול
-Hochfilzen)פילרזי - מטרים ממעליות הסקי הוכפילצן100במרחק של , (Hochfilzen)מ אחד ממרכז הוכפילצן "נמצא במרחק של ק (Gästehaus Hain)בית ההארחה היין 

Pillersee) , מ מרכבל פיברברון " ק7ובמרחק של(Fieberbrunn) ,בית ההארחה מציע אינטרנט . ומחסן ציוד סקי עם מייבש מגפי סקי, תא אינפרא אדום, והוא מציע סאונה פינית
.אלחוטי חינם

.הדירות כוללות גם אזור מגורים ומטבחון מאובזר במלואו. וטלוויזיה בלוויין, חדר רחצה פרטי, כל החדרים והדירות כוללים מרפסת עם נוף להרים

http://www.booking.com/hot

el/at/ga-stehaus-
hain.he.html?aid=341598;lab

el=GR_AU_popular

20
Schönblick Mountain 

Resort & Spa
טירול

תוכלו לבחור דירות . זהו יעד פופולארי בקרב משפחות. זה-אם-מ מהעיירה התיירותית צל"עשרים ק, Hohe Tauren-מדובר בכפר נופש חדיש ששוכן בעמק ירוק ליד פארק ה
מטבחון מאובזר , פינת אוכל, ספה נפתחת, אינטרנט, לוויין/טלוויזיה בכבלים,  חדרי שינה1-4היחידות מאובזרות ברמה גבוהה וכוללות .  נפשות10-עד דירה ל, במגוון גדלים

. ולכל דירה מרפסת או גינה לישיבה באוויר הצח, מקלחת ושירותים, מגהץ ושולחן גיהוץ, שואב אבק, (מיקרוגל וטוסטר, קומקום, מכונת קפה, כיריים, תנור, מקפיא, שכולל מקרר)
.בריכה מקורה שפתוחה כל השנה ובאר עם מגוון קוקטיילים, מסעדה איכותית, קוזי'ספא מפנק עם סאונה וג, יש באתר לובי

http://www.booking.com/hot

el/at/schapnblick-mountain-
resort-amp-spa-rauris.en-

gb.html?aid=341598;label=G

R_AU_popular

21
AlpenParks Hagan Lodge 

Altaussee
זלצקאמרגוט

 4ישנן . סלון ומטבח, בכל בקתה שתי קומות ומספר חדרי שינה.  בקתות נופש מרווחות בנויות מעץ46יש בו . Altaussee מטר מעל פני הים לחופי אגם 720הכפר ממוקם 
מלבד )סאונה , אינטרנט בכבלים, רדיו, טלוויזיה, הבקתות מאובזרות ברמה גבוהה עם ציוד מטבח לבישול עצמאי.  נפשות9 עד 4- קטגוריות של בקתות אשר מאפשרות אירוח ל

.ספורט וטיולים, בילוי, הכפר נמצא במרחק נסיעה קצר ממרכזי קניות, בשטח הכפר יש מסעדה. וחצר פרטית מרוהטת עם מדשאה, (בבקתות מסוג קומפורט

http://www.booking.com/hot

el/at/alpenparks-hagan-
lodge-altaussee.en-

gb.html?aid=341598;label=G

R_AU_popular

22Almdorf Reiteralmזלצקאמרגוט

סוויטות ) חדרי אירוח ובקתות נופש בגדלים שונים 40במקום . משקיף על הקרחונים ומדרונות הסקי של רכס הדאכשטיין,  מטר מעל פני הים1,200, מקום לינה איכותי ופופולארי
.( נפשות20 חדרי שינה למשפחות עד 7ועד בקתות עם ,  נפשות6 חדרי שינה למשפחות של עד 2-3בקתות עם , לזוגות

השכרת אופניים , פינת ליטוף, מגרש שעשועים, ספא, בכפר בריכת שחייה טבעית. מרפסת וסאונה, טלוויזיה שטוחה בלוויין, עם עיצוב טיפוסי של רהיטי עץ, הבקתות מרווחות
בקיץ מקבלים אורחי כפר הנופש בחינם את כרטיס ההטבות של החבל . בקיץ מציע כפר הנופש פעילויות כמו טיולים של אופני הרים וטיולי הליכה מודרכים. וחדר משחקים

(Schladming-Dachstein Summer Card).

http://www.booking.com/hot

el/at/almhotel-edelweiss.en-
gb.html?aid=341598;label=G

R_AU_popular

23Das Capriוינה

 תחנות מקתדרלת סנט 2ובמרחק של , (Nestroyplatz)נמצא במרחק של צעדים ספורים בלבד מתחנת הרכבת התחתית נסטרויפלאץ  (Das Capri)מקום האירוח דאס קפרי 
.מקום האירוח מציע אינטרנט אלחוטי חינם.  דקות הליכה משם10נמצא במרחק של  (Prater)פארק השעשועים פראטר . במרכז וינה (St. Stephen’s)סטפן 

.פינת ישיבה וחדר רחצה עם מייבש שיער, טלוויזיה בעלת מסך שטוח, החדרים המרווחים והמוארים כוללים מיזוג אוויר

. שעות ביממה24מקום האירוח מגיש מזנון ארוחת בוקר עשיר ומציע דלפק קבלה הפועל 

http://www.booking.com/hot

el/at/capri.he.html?aid=3415

98;label=GR_AU_popular

24Hotel Radlingerמ ממרכז העיר" ק16-מ משדה התעופה של וינה ו" ק11, מ בלבד מגבולות העיר" ק6במרחק , נוח ולא יקר בדרום מזרח וינה, מלון ראדלינגר בניהול משפחתי הוא מלון מודרניוינה.
http://www.booking.com/hot

el/at/radlinger.he.html?aid=3

41598;label=GR_AU_popular

הערה*

www.myaustria.co.il

.איננו יכולים להבטיח את נכונות הנתונים והמצב בפועל, המידע בטבלה נאסף במאמץ רב ממקורות שונים - 
.אין לשנות או להשתמש למטרות מסחריות ללא אישור מראש בכתב, כל הזכויות במסמך זה שמורות- 

.כל שימוש במידע מהווה הסכמה לתקנון האתר- 
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