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Appartement - Abenteuerurlaub auf dem
Weberhof
Boerderij in Brixen im Thale

Wij bieden de hoogste vakantiekwaliteit in een huiselijke en familiale sfeer. Breng een onvergetelijke familievakantie door in het
hart van Brixental.
Bij ons, in het mooie Brixental, gaat het sporthart sneller kloppen. De mogelijkheden zijn eindeloos: paardrijden, wandelen,

fietsen, golfen en wandelen in de zomer en perfect geprepareerde skipistes en langlaufloipes in de winter.
Het Brixental biedt een bijna onbegrensd netwerk van wandelpaden, berg- en fietsroutes met een uniek bergdecor.
We kijken uit naar uw komst.

Familie Stöckl
Feuring 2
6364 Brixen im Thale/Tirol
Mobil: (0043) 06645462810
Email: office@weberhof-brixental.at
https://www.weberhof-brixental.at/
#reitstallweberhof



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos ·

Rustige ligging · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Het appartem. bevindt zich op de 1e verdieping aan de zuidkant.

Woonkeuken, 1 tweepersoonskamer, douche/toilet, 1

tweepersoonskamer (met douche/toilet) naast de deur op dezelfde

verdieping met balkon ...

ab

€ 90,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer

Appartement, douche, WC, 3 slaapkamers

Het appartement bevindt zich op de 1e verdieping aan de noordk..

Woonkeuken, 1 slaapkamer met tweepersoonsbed, 1 slaapkamer met

twee eenpersoonsbedden, 1 slaapkamer met twee eenpersoonsbedden

voor ki...

ab

€ 80,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

4 Personen · 2 Slaapkamer
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app/3 slaapkamers/douche, wc

Het appartement bevindt zich op de 2e verdieping aan de noordkant.

Woonkeuken, 2 tweepersoonskamers, 1 eenpersoonskamer voor

kinderen (1,75 mx 0,70 m), 2 douche / toilet

ab

€ 80,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

3-4 Personen · 3 Slaapkamer

app/2 slaapkamers/douche, wc

Het appartement is gelegen op de 2e verdieping aan de oostzijde.

Woonkeuken, 1 tweepersoonskamer, 1 driepersoonskamer, 2 douche /

toilet, balkon

ab

€ 80,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

3-5 Personen · 2 Slaapkamer

app/2 slaapkamers/douche, wc

Het appartement bevindt zich op de 2e verdieping aan de zuidzijde.

Woonkeuken, 1 tweepersoonskamer, 1 tweepersoonskamer, 2 douche /

toilet

ab

€ 85,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer
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Voorwaarden
inclusief: verwarming, water, elektriciteit exclusief: lokale belasting , toeslag voor een kort verblijf , eindschoonmaak.
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