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Bauernhof App. Hundbichl
Boerderij in Brixen im Thale

Onze boerderij "Hundbichl" en "Haus Hundbichl" liggen rustig en zonnig op een helling met een mooi, vrij uitzicht over het dal
en over de bergwereld van het Brixental.
In de boerderij verhuren we drie gezellig ingerichte appartementen van elk 60 m² met 2 slaapkamers, een woonkeuken met
slaapbank, douche en wc apart, mooi balkon, wifi.
In huis Hundbichl bieden we 4 twee-persoonskamers met terras, gezellige woonkamer en tuin met ligweide.
Direct bij de dalafdaling, wandelmogelijkheden direct voor het huis.

Kinderkorting op aanvraag.

Weidegebied · Direct aan de skipiste · Bergachtige ligging · Rustige ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Onze boerderij biedt 3 gezellige appartementen van elk 60 m². Balkon

met prachtig uitzicht, 2 slaapkamers (in 1 appartement 1 slaapkamer

met 2 een-persoonsbedden), compleet ingerichte woonkeuken, douc...

ab

€ 75,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

Onze boerderij biedt 3 gezellige appartementen van elk 60 m². Balkon

met prachtig uitzicht, 2 slaapkamers (in 1 appartement 1 slaapkamer

met 2 een-persoonsbedden), compleet ingerichte woonkeuken, douc...

ab

€ 126,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²
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Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Onze boerderij biedt 3 gezellige appartementen van elk 60 m². Balkon

met prachtig uitzicht, 2 slaapkamers (in 1 appartement 1 slaapkamer

met 2 een-persoonsbedden), compleet ingerichte woonkeuken, douc...

ab

€ 126,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Voorwaarden
Inclusief: verwarming, stroom, water, beddengoed, handdoeken, servies
Exclusief: toeristenbelasting
Huisdieren: op aanvraag - € 10,- per nacht
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