
Appartement Eggerbauer
Boerderij in Brixen im Thale

88%
10 Beoordelingen

Feuring 21 · A-6364 Brixen im Thale · krimbacher.eggerbauer@utanet.at · 0043 5334 30263
Meer informatie op https://www.appartement-eggerbauer.at

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/appartement-eggerbauer.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Appartement+Eggerbauer
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/appartement-eggerbauer.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Appartement+Eggerbauer
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/appartement-eggerbauer.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Appartement+Eggerbauer


Appartement Eggerbauer
Boerderij in Brixen im Thale

Een heerlijke zonnige ligging, familiaire atmosfeer en een prachtig uitzicht over het Brixental - dat wacht allemaal op u in onze
nieuw, verbouwde en gezellige boerderij. Ons huis ligt direct aan de fietsweg Brixental en in de winter aan de langlaufloipe en
is daardoor een ideaal uitgangspunt voor sportieve activiteiten in de Kitzbüheler Alpen.
Daarnaast beschikken we over een ruime ligweide en terras, die vooral in de zomer uitnodigt om te ontspannen.
Voor kleine en grote kinderen bieden zich hier veel mogelijkheden aan om het leven op de boerderij te ontdekken. Vooral het
samenleven met de vele dieren op de boerderij laat kinderogen stralen. Daarnaast kunnen de kinderen zich op onze speelplaats
uitleven met traptraktoren, trampoline, schommel en zandbak.
We bieden producten van onze eigen boerderij, zoals melk en eieren, aan. Naar wens bieden we ook broodjesservice aan!
We hebben genoeg parkeerplaats voor het huis, fietsenberging, skiruimte en skischoendroger.

Direct aan de loipe · Direct aan het fietspad · Rustige ligging · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/2 slaapkamers/douche, wc

Gezellig appartement voor 4-5 personen, woonkeuken, 2 slaapkamers,

douche, separate wc, sat-tv, radio, balkon, broodjesservice.

ab

€ 82,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 52 m²

app/1 slaapkamer/douche, wc

Gezellig appartement voor 2-3 personen met woonkeuken, 1

slaapkamer met slaapbank, douche, separate wc, sat-tv, radio, balkon.

ab

€ 52,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 41 m²
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Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Gezellig appartement voor 4-5 personen, woonkeuken, 2 slaapkamers,

douche, separate wc, sat-tv, radio, balkon, broodjesservice.

ab

€ 82,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 53 m²

Voorwaarden
Incl.: tafellinnen en beddengoed, handdoeken, stroom, water Excl.: huisdieren (€ 5,-/dag), broodjesservice
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