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Bauernhof Hanslingerhof
Bondegård i Wörgl

Hanslingerhof befinder sig mellem Wörgl og Hopfgarten, direkte ved indgangen til Brixental. Herfra er det nemt at nå de
vigtigste steder i Tyrol. Du kommer hurtigst til Inntaler-motorvejen ad hovedvejene Brixental og Lofer samt via Bruckhäusl.
Herfra kan du nå andre interessante steder, som fx fæstningsbyen Kufstein eller forbundslandets hovedstad Innsbruck med
mange kulturelle attraktioner.
Vores familie har haft gården siden år 1710. Landbruget drives med glæde, og du kan nyde gårdens idylliske atmosfære i den
smukke Unterinntal i Tyrol. Vi tilbyder fem ferielejligheder til et skønt ferieophold. Ferielejlighederne bliver udelukkende
udbudt som overnatningsmulighed uden morgenmad, så du kan afprøve regionens alsidige kulinarik.



Beliggende på mark · Direkte ud til ski-/vandre-busstoppestedet · Nær skov · Ved vandreruten · Centralt beliggende · Direkte ud til

cykelruten

værelser og appartementer
Aktuelle tilbud

Ferielejlighedmed bad og toilet

Den hyggelige lejlighed har plads til 4 personer. Den består af et

soveværelse og et køkken-alrum. Derudover har ferielejligheden bad og

toilet samt balkon.

ab

€ 69,00
pr. appartement den 25.05.2023

SE TILBUD

1-5 Personen · 1 soveværelse · 45 m²

Ferielejlighedmed 1 soveværelse, bad og toilet

Den hyggelige lejlighed har plads til 5 personer. Den består af et

kombineret stue/soveværelse til to personer, et separat soveværelse til

tre personer samt et køkken. Derudover har ferielejligheden b...

ab

€ 59,00
pr. appartement den 25.05.2023

SE TILBUD

1-4 Personen · 1 soveværelse · 35 m²
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Ferielejlighed, bruser, 1 soveværelse

Den hyggelige lejlighed har plads til 5 personer. Den består af et

kombineret stue/soveværelse til to personer, et separat soveværelse til

tre personer samt et køkken. Derudover har ferielejligheden b...

ab

€ 69,00
pr. appartement den 25.05.2023

SE TILBUD

1-5 Personen · 1 soveværelse · 45 m²

Atelier med toilet og bad

Det hyggelige atelier har plads til 3 personer. Det består af et

kombineret stue/soveværelse og et tekøkken. Derudover er

ferielejligheden også udstyret med bad og toilet.

ab

€ 59,00
pr. appartement den 25.05.2023

SE TILBUD

1-3 Personen · 1 soveværelse · 25 m²

Studio, bad, toilet, 1 soveværelse

Det hyggelige atelier kan huse 4 personer og er udstyret med tekøkken,

spisekrog, kombineret stue/soveværelse samt bad og toilet

ab

€ 69,00
pr. appartement den 25.05.2023

SE TILBUD

1-4 Personen · 1 soveværelse · 45 m²
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betingelser
Inkluderet: El, vand, varme, sengetøj og håndklæder.
Eksklusivt: Lokale skatter og slutrengøring

Bauernhof Hanslingerhof
Bondegård i Wörgl

Einöden 4
A-6300 Wörgl
email: michael@hanslingerhof.at
telefon: 0043 5332 73397
http://www.hanslingerhof.at


