Erbhof Achrainer-Moosen
Bondegård in Hopfgarten im Brixental

100 %
35 bedømmelser
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Flere informationer på https://www.moosen.at

Erbhof Achrainer-Moosen
Bondegård i Hopfgarten im Brixental
Beliggende i et roligt og ikke trafikeret område på et solrigt plateau med fantastisk udsigt over Brixental. Træmøbler i landlig
stil, stor balkon.
Lejligheden er indrettet komfortabelt, så du kan føle dig godt tilpas på ferien.
Om sommeren er der bjergudflugter med osteproduktion som tema.
Biodynamisk produkter fra egen gård.
Kom og oplev det landlige og gæstfri liv. Gården har været i familiens eje i mere end 400 år.
Der er en stor legeplads med græsplæne til solbadning. Hos os kan du roligt slappe af og nyde livet.

Beliggende på mark · Ved vandreruten · Beliggende alene · Nær skov · Roligt område · Beliggende på bjerg · Udkanten af byen

værelser og appartementer
Aktuelle tilbud
apartment/2 bedrooms/shower, WC
Komfortabelt indrettet ferielejlighed, der er adgang til alle værelser fra
gangen, 2 adskilte soveværelser, satellit-TV og Wi-Fi samt
internetforbindelse (DSL), køkken med spisekrog og egen s...

ab

€ 110,00
pr. appartement den 28.11.2022

SE TILBUD

1-6 Personen · 2 soveværelse · 50 m²

apartment/2 bedrooms/bath tub, WC
Komfortabelt indrettet ferielejlighed, der er adgang til alle værelser fra
gangen, 2 adskilte soveværelser, satellit-TV og Wi-Fi samt
internetforbindelse (DSL), køkken med spisekrog og egen s...

ab

€ 110,00
pr. appartement den 28.11.2022

SE TILBUD

1-6 Personen · 2 soveværelse · 50 m²

betingelser
Prisen inkluderer: El, vand, varme, sengelinned, håndklæder, børneudstyr og Wi-Fi.
Ekstraomkostninger: Lokale skatter udgør € 1,25 pr. person/nat for voksne og unge over 15 år. Børn er gratis.
Derudover opkræves et engangsgebyr
Ikkeryger-lejligheder.
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Martina und Josef Achrainer
Ihre Gastgeberfamilie Achrainer - Martina und Josef mit Carina, Christoph und Jakob

