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Biobauernhof Schuster
Bondegård i Hopfgarten

Ferie på alle tider af året for eventyrere og for dig, der søger fred og ro. Det finder du på vores familievenlige, idyllisk beliggende
økologiske gård på sydskråningen af Hohe Salve, 780 meter over havets overflade. Hos os får du lidt af det hele året rundt. Der
er nemlig meget at opdage på vores gård.

DYRENE
Vores bløde kaniner, vores dejlige kat Stritzie og vores børnevenlige ged Hanni er glade for græs og er kælne hele dagen. Vores
køer og deres kalve kan næsten ikke vente med at lære dig at kende – om vinteren i stalden og om sommeren på Hohe Salve,
hvor de holder sommerferie.

LEGEPLADSEN
Børnene kan lege glade og ubekymrede i vores legehytte med mudderkøkken og klatrevæg, rutsje ned i høet eller slippe
energien løs på den store legeplads med dobbeltgynge, trampolin, sandkasse og vippe, mens de også kan spille bordtennis
eller badminton, løbe på løbehjul eller køre på pedaltraktor.

HAVEN
Den store, idylliske have, hvor man kan slå sig ned i det grønne eller i grillhytt...



Nær skov · Roligt område · Beliggende på mark · Direkte ud til skipisten · Ved vandreruten · Beliggende på bjerg · Massage



værelser og appartementer
Aktuelle tilbud

Apartment, shower, toilet, 2 bed rooms

Denne smukt indrettede lejlighed ligger på 2. sal. Den er på 53 m² og

byder på en sydvendt altan med siddepladser. Ud over et fuldt udstyret

køkken med ovn, køleskab (inkl. fryseboks), opvaskemaskine,...

ab

€ 86,00
pr. appartement den 25.05.2023

SE TILBUD

2-5 Personen · 2 soveværelse · 50 m²

Apartment, shower, toilet, 2 bed rooms

Den hyggelige lejlighed Panoramablick ligger på 2. sal. Fra altanen har

du en vidunderlig udsigt, mens morgensolen står op over de tyrolske

bjerge. Tekøkkenet er fuldt udstyret med ovn, køleskab (ink...

ab

€ 86,00
pr. appartement den 25.05.2023

SE TILBUD

2-5 Personen · 2 soveværelse · 50 m²

betingelser
Vi elsker dyr, så dem har vi masser af på vores gård, men kun udendørs og i stalden. Vi har ikke plads til husdyr i lejlighederne.
Du er velkommen til at bruge vaskemaskinen (mod et gebyr). Vaskemaskinen finder du i fællesområdet, ikke i lejligheden.
Der er gratis parkeringspladser ved huset, og vi tilbyder også overdækkede parkeringspladser (5 € pr. dag/bil).
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Nathalie Rabl

VÆRTSFAMILIEN

For familien Schuster er gæstfrihed og hjertelighed i højsædet. Vi bidrager alle sammen til at gøre

din ferie uforglemmelig. Vi hører gerne fra dig, hvis du har spørgsmål, og vi giver gerne tips om

vandreture eller udflugtsmål. I det hele taget vil vi bare gerne snakke lidt med jer.
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