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Appartement Stöcklbauer Brixen im Thale
Boerderij in Brixen im Thale

 Niet thuis maar toch thuis, voelt u zich in een van onze gezellige, Tiroolse comfort-appartementen, met een speeltuin met
draaimolen, speeltoren met glijbaan, houten huisje, kleine dieren om te aaien!

Er ligt een zonneweide en een stenen barbecueplaats op u te wachten.
Actieve landbouwproductie, melkveehouderij, stabiel gebouw op 150 m van het huis.
Soorten-geschikte veehouderij.
Ligging: Onze boerderij is centraal gelegen, in de wijk Hof, direct aan de gondellift (3.min.).
Skiafdaling naar het huis



Direct aan de skibus/bushalte · Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/1 slaapkamer/douche, wc

1 appartement ca. 55m², 1 tweepersoonskamer (extra bed mogelijk),

woonkamer met tweepersoonsslaapbank, keuken extra, douche/WC,

kabel-TV, voorkamer, haardroger in de badkamer

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

1 appartement ca. 65m², 2 tweepersoonskamers, woonkamer met

tweepersoonsslaapbank, keuken, 2x douche/WC, kabel-tv, voorkamer,

balkon.

ab

€ 125,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 1 Slaapkamer · 65 m²
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app/2 slaapkamers/douche, wc

1 App. ca. 70m², 1 tweepersoons- en 1 driepersoonskamer, woonkamer

met slaapbank, keuken, douche/toilet, voorkamer, kabel-tv, balkon.

ab

€ 105,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 70 m²

app/1 slaapkamer/douche, wc

1 App. ca. 45m². 1 app. met 1 tweepersoonskamer, woonkamer met

tweepersoonsslaapbank, keuken, douche/WC, voorkamer, kabel-tv.

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

1 App. ca. 80m², volledig nieuw ! 2 slaapkamers, 1 woonkamer met

kitchenette en bank, 1x douche/WC, 1x douche en WC extra, voorkamer,

1 verdieping, balkon.

ab

€ 125,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 75 m²
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Voorwaarden
Inclusief: garage, skikamer, schoenen droger, elektriciteit, bedlinnen, handdoeken, tafellinnen,
Exclusief: lokale belasting,
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