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Pfaringhof mit Gästehaus Vroni
Boerderij in Angerberg

Beleef een vakantie op een idyllisch plekje - vakantie bij de boer!

Het Pfaringhof biedt in totaal 2 appartementen voor 1-4 personen en 2 comfortabele kamers met douche/wc en ontbijt.
Appartement Vroni ligt direct naast het Pfaringhof en beschikt over een nieuw gerenoveerd, ruim appartement voor max. 6
personen.
Gratis wifi, kinderspeelplaats, ligweide en parkeerplaatsen aanwezig.

In de zomer: centrale ligging voor elk soort uitstapje - te voet, met de fiets of de mountainbike. Voor gezinnen: u mag de 7
unieke bergavonturenwerelden niet missen!

In de winter: beginners skilift en langlaufloipe direct naast het huis.
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, een van de grootste en modernste skigebieden ligt op ca. 13 km afstand (instap in Itter of
Hopfgarten). Maak gebruik van de gratis skibus - skibushalte vlakbij.

Tot ziens in Angerberg
Familie Osl



Vrijstaande ligging · Weidegebied · Centrale ligging · Direct aan de loipe · In de buurt van het bos · Rustige ligging · Aan de wandelweg ·

Direct aan de skipiste



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

Comfortabel zolderappartement met 2 twee-persoonskamers incl. tv.

Ruime keuken met oven, kookplaat, afwasmachine en magnetron.

Ruime woonkamer met tv, grote bank en kachel. Badkamer met douche

en bad ...

ab

€ 25,00
per persoon op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 100 m²

Appartement, bad, WC, 1 slaapkamer

Comfortabel zolderappartement met 1 twee-persoonskamer en een

ruime woonkeuken met slaapbank en tv. Badkamer met wc. Terras. De

woning wordt ook aan 1 persoon verhuurd.

ab

€ 25,00
per persoon op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²
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Appartement, bad, WC, 3 slaapkamers

De vakantiewoning ligt in het bijhuis "Haus Vroni" - op de eerste

verdieping. Compleet gerenoveerd, met 2 twee-persoonskamers, 1

kamer met stapelbedden en een ruime keuken, die via een schuifdeur

met ...

ab

€ 25,00
per persoon op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 3 Slaapkamer · 100 m²

tweepersoonskamer douche, WC

Gezellige tweepersoonskamers in de Pfaringhof, met bad/WC. ab

€ 35,00
per persoon op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer

Tweepersoonskamer, douche, WC

Gezellige tweepersoonskamers in de Pfaringhof, met bad/WC. ab

€ 35,00
per persoon op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer
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Voorwaarden
Neem contact op met betrekking tot:
Flats: 0043 676 9172367, gerhard.osl@gmx.at
Kamers: 0043 677 6160025, osl.pfaringhof@angerberg.net

Inclusief: stroom, verwarming, water
Exclusief: toeristenbelasting, eindschoonmaak
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