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Bio-Bauernhof Schlögl
Boerderij in Westendorf

Hartelijk welkom bij ons op BIO boerderij Schlögl. Onze boerderij ligt op een zonneplateau in Westendorf, buiten de
doorgaande weg. In slechts 2 minuten lopen bent u in het centrum. Geniet van de boeren gezelligheid en laat u betoveren door
de heerlijke bergwereld van de Kitzbüheler Alpen. U vindt hier vele mogelijkheden om uw vakantie individeel vorm te geven.
Wandelen, zwemmen, fietsen, golfen en parasailen in de zomer en skiën, langlaufen of rodelen in de winter - grenzenloos
plezier. Heel veel uitstapjes, waar vooral de kinderen gek op zijn, zoals het beroemde Hexenwasser (heksenwater), het
Alpinolino ontdekkerspark op de berg of Ellmis Zauberwelt (Ellmi´s toverwereld) liggen in de nabije omgeving en zijn goed
bereikbaar. Ook “niets doen” is toegestaan. U kunt uw gedachten lekker laten afdwalen en zich in onze tuin ontspannen, of
maak van de gelegenheid gebruik om te bbq-en. Ook de dieren op de boerderij verheugen zich erop om de kinderen (en de
volwassenen) te leren kennen.



Rustige ligging · Direct aan de skibus/bushalte · Aan de wandelweg · In de buurt van het bos · Centrale ligging · Direct aan de loipe · Direct

aan het fietspad



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/1 slaapkamer/douche, wc

appartement, ca. 45m², 1 twee-persoonskamer, gezellige

woon-slaapkamer met 2 persoons slaapbank en extra bed, compleet

ingerichte keuken (afwasmachine, oven...), douche/wc, tv, radio en

balkon.

ab

€ 90,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

Appartement, douche, WC, niet-roker

 

1 Person · 1 Slaapkamer · 26 m²

app./woon-slaapkamer/douche, wc

De app. is ca. 26 m2 groot. De woon/slaapkamer is voorzien van een eenpersoonsbed,

een enkele keuken, TV en badkamer met douche/toilet. Een extra bed is mogelijk. Bij

bezetting van 2 personen - prijs ...

ab

€ 45,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 26 m²

Voorwaarden
Inclusief: beddengoed, handdoekenBij 2 personen prijs op aanvraag!
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Josef Berger

Die Familie Berger heißt Sie herzlich Willkommen auf dem BIO-Bauernhof Schlögl.
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