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Drittlhof - Wurzrainer Michael
Bondegård i Hopfgarten

Velkommen på Drittlhof!
Ferie på økologisk bjergbondegård - afslapning, naturoplevelser og gæstfrihed

Vores bondegård ligger på solsiden i Kitzbüheler Alpen. Vores 300 år gamle bondehus af træbjælker i klassisk tyrolerstil ligger
midt mellem grønne enge og skove. Vores gård har været i familiens eje i 5 generationer og drives i fællesskab af Gertraud og
Michael. På vores gård har vi ca. 20 malkekøer, 20 ungkøer, 10 høns, kaniner, vagtler og om sommeren geder og får. Fra
september til maj kan du få frisk økologisk hø-mælk fra os hver dag - i sommermånederne tilbringer vores køer deres
"sommerferie" på Niederkaseralm. Niederkaseralm er i øvrigt et dejligt udflugtsmål, hvor du er velkommen til at besøge vores
køer og overbevise dig selv om den velsmagende alpeost, der er lavet af vores køers mælk. Vores smukke frugthave foran huset
hører til sjældenhederne. Over 30 unge og gamle frugttræer fra A, som i "Apfelbaum" (æbletræ), til Z, som i "Zwetschkenbaum"
(blommetræ), står på plænen ...



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



værelser og appartementer
Aktuelle tilbud

apartment/2 bedrooms/shower, WC

"Hyggelig lejlighed med kakkelovn, satellit-TV, sovesofa, fuldt udstyret

køkken samt 2 rummelige soveværelser."

ab

€ 45,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-4 Personen · 1 soveværelse · 40 m²

Ferielejlighed, bruser, toilet, 1 soveværelse

"Hyggelig lejlighed med kakkelovn, satellit-TV, sovesofa, fuldt udstyret

køkken samt 2 rummelige soveværelser."

ab

€ 54,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-3 Personen · 1 soveværelse · 40 m²
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Ferielejlighed, bruser, toilet

Die Ferienwohnung befindet sich im 1. Stock unseres Bauernhauses.

55m² große Wohnung für 4 bis 5 Personen - Wohnküche mit

Küchenzeile und Eckbank - ein Doppelzimmer (Zustellbett möglich) -

ei...

ab

€ 68,50
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-5 Personen · 2 soveværelse · 54 m²

Ferielejlighed, bruser, toilet, 2 soveværelser

Die Ferienwohnung befindet sich im 1. Stock unseres Bauernhauses.

55m² große Wohnung für 4 bis 5 Personen - Wohnküche mit

Küchenzeile und Eckbank - ein Doppelzimmer (Zustellbett möglich) -

ei...

ab

€ 82,20
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-4 Personen · 2 soveværelse · 54 m²

betingelser
"Inkl.: Vand, el og varme
Ekskl.: Slutrengøring og lokale skatter.
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