
Flecklhof | Fuchs Johanna und Josef
Bondegård in Hopfgarten

98%
25 bedømmelser

Fleckweg 25 · A-6361 Hopfgarten · fuchs.fleckl@utanet.at · 0043 5335 4456
Flere informationer på http://www.biobauernhof-fleckl.at/
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Flecklhof | Fuchs Johanna und Josef
Bondegård i Hopfgarten

Mojn fra os på økogården Fleckl!
Nyd vores unikke beliggenhed med 360 graders panoramaudsigt fra 1.150 meters højde.
Hos os bliver du belønnet med dagens første solstråler - en ekstraordinær oplevelse på den højest beliggende gård i
Hopfgarten.
Gården ligger 10 minutter i bil fra centrum i Hopfgarten.
At føle sig godt tilpas, gå på opdagelse og slappe af kommer i første række hos os.
Traditioner er højt hævet på vores gård. Vores gæster sætter pris på den særligt familiære atmosfære.
Mens forældrene nyder en pause på balkonen med fantastisk udsigt til bjergene, kan børnene prøve at arbejde i stalden.
Ferieregionen Hohe Salve er altid et besøg værd om sommeren. Der er garanteret vandresjov for hele familien - uanset, om det
er på sporty bjergture eller lette temavandrestier. Talrige spændende udflugtsmål i og omkring Kitzbüheler Alpen tænder lys i
børnenes øjne. Regionen byder på et afvekslende sommerprogram, såvel som førsteklasses børnepasning.
Om vinteren kan store og små skiløb...



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



værelser og appartementer
Aktuelle tilbud

Ferielejlighedmed 2 soveværelser, bad og toilet

Den hyggelige lejlighed »Feldalphorn« egner sig for 2-4 personer og er

ca. 53 m2 stor. Ferielejligheden består af et køkken-alrum,

dobbeltværelse og et værelse med to enkeltsenge. Bad og toilet er ikk...

ab

€ 53,50
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

2-4 Personen · 2 soveværelse · 53 m²

Ferielejlighedmed 2 soveværelser, bad og toilet

Vores smukt indrettet lejlighed »Hohe Salve« har plads til 3-5 personer

og er ca. 55 m2 stor. Ferielejligheden har et fuldt udstyret køkken-alrum

med spiseplads (ca. 25 m2), dobbeltværelse, værelse me...

ab

€ 35,67
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

2-3 Personen · 1 soveværelse · 55 m²

betingelser
Inkl.: El, vand, varme, sengetøj og håndklæder.
Ekskl.: Lokale skatter og slutrengøring
Kæledyr er ikke tilladt.
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