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Bauernhof Beilberg
Boerderij in Brixen im Thale

U wilt de stress van de stad ontvluchten, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Naar het motto "back to the roots" kunt u bij
ons helemaal tot rust komen.

Wij bieden u een onderkomen in een echte brixentaalse boerderij. De ligging op de helling van de zonnige Ritschberg is het
uitgangspunt voor onvergetelijke skidagen danwel skitochten door SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental. In de zomer de perfecte
instap in een wandelavontuur op en rondom de Hohe Salve. De gondelbaan Hochbrixen loopt direct langs ons huis. Het
dalstation bereikt u met de auto binnen 5 minuten.

De gezellige kamers nodigen u uit weer op krachten te komen, de recreatieruimte in tiroolse stijl met de heerlijke kachel en
natuurlijk sat-tv en gratis wifi is het middelpunt om ook in gezelschap van uw vakantie te genieten.

De ochtend begint met een stevig ontbijt met producten van eigen boerderij.

Onze koeien, kalfjes, en varkens staan al op uw kinderen te wachten. In de zomer lopen ze op de alm.



Aan de wandelweg · Weidegebied · In de buurt van het bos · Bergachtige ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

driepersoonskamer warm en koud water

Gezellige, gerenoveerde kamer voor 2-3 personen in tiroolse stijl met

balkon, houten vloer, anti-allergisch beddengoed, gratis wifi.

Gedeelde koelkast, kinderkorting van 0-3 jaar 100%, 4-10 jaar...

ab

€ 29,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

tweepersoonskamer warm en koud water

Gezellige, gerenoveerde kamer in tiroolse stijl, op de parterre,

anti-allergisch beddengoed, gratis wifi. Gedeelde koelkast,

kinderkorting van 0-3 jaar 100%, 4-10 jaar 20%.

ab

€ 29,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 16 m²
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Familiekamer, warm en koud water, tijnkant

Gezellige, gerenoveerde familiekamer in tiroolse stijl voor 1-4 personen,

met balkon, houten vloer, anti-allergisch beddengoed, gratis wifi.

kinderkorting van 0-3 jaar 100%, 4-10 jaar 20%.

ab

€ 29,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 24 m²
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