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Bauernhof Kloohof
Boerderij in Brixen im Thale

Hartelijk welkom in het Kloohof bij de familie Stöckl! Breng uw ontspannende vakantie door in Brixen im Thale in het hart van
de Kitzbüheler Alpen. Ons, met 4 bloemen gecertificeerde, Kloohof, is het hele jaar door het perfecte startpunt voor uw
waardevolle vakantietijd. Een tiroolse erfboerderij met veel geschiedenis. Uw gastvrouw en -heer zijn Andrea en Peter Stöckl.
De vele dieren op de boerderij zorgen ervoor dat de vakantie ook voor uw kinderen tot een perfecte belevenis wordt! (koeien
en paarden zijn in de zomer op de alm, niet bij de boerderij!) We bieden gezellige vakantiewoningen met een centrale ligging
aan. De lente, zomer en herfst bieden een heerlijke coulisse uit bergen, dalen en meren om te wandelen, zwemmen, golfen,
fietsen, mountainbiken, goed eten, feesten vieren of gewoon van de pure natuur genieten. In de winter liggen 2 gondelbanen
direct voor de deur, op slechts 3 minuten afstand. Dan heeft u de moeilijke keuze: 91 liften en gondelbanen, 280 km
pistenplezier en me...



Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Direct aan de skipiste · Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/1 slaapkamer/douche, wc

woonruimte in tiroolse landhuisstijl met keuken, 1 slaapkamer,

badkamer met douche/wc, balkon & tv.

ab

€ 74,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 32 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

woonruimte in tiroolse landhuisstijl met keuken, 2 slaapkamers,

badkamer met bad, wc separaat, balkon, tv

ab

€ 96,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 45 m²
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app/2 slaapkamers/douche, wc

keuken met woonkamer met TV, 2 slaapkamers, badkamer met douche,

extra WC, balkon

ab

€ 106,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Appartement, douche, WC, 3 slaapkamers

keuken met woonkamer met TV, 3 slaapkamers, 2 badkamers met

douche/WC, balkon

ab

€ 140,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 3 Slaapkamer · 58 m²

Appartement, douche, WC, 3 slaapkamers

Woonkamer in Tiroolse landhuisstijl met keuken, 3 slaapkamers, 1

badkamer met douche en bad, extra WC, 1 badkamer met douche/WC,

balkon en TV

ab

€ 150,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-7 Personen · 3 Slaapkamer · 85 m²
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tweepersoonskamer douche, WC

gezellige twee-persoonskamer (1 drie-persoonskamer) met douche/wc

en uitgebreid ontbijt Tv op de kamer

ab

€ 50,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

Voorwaarden
Incl.: verwarming, water en stroom;
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