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Bauernhof Troadstadl
Boerderij in Westendorf

Hartelijk welkom op biologische boerderij Troadstadl. Hier kunt u met volle teugen genieten van uw vakantie op een hoogte
van 1.150 m, bij een sprookjesachtig panoramisch uitzicht op het Brixental en de Kitzbüheler Alpen. Wij, uw gastgezin, leven en
werken met liefde en veel plezier op onze biologische boerderij Troadstadl. Sabine, het hoofd van het gezin, is uw gids in de
bergen en professional op haar gebied. Ze kent de bergwereld op haar duimpje, of het nu gaat om wandelen, mountainbiken,
skitochten of sneeuwschoenwandelingen. Ze houdt zich graag bezig met het plannen van tochten en heeft veel tips voor een
actieve vakantie vol belevenissen. U kunt veel activiteiten direct bij het huis beginnen en beleven, op een afstand van 45
minuten lopen ligt de idyllisch gelegen Salvensee. Voor actieve natuurliefhebbers en gezinnen met ondernemende kinderen is
de ligging van biologische boerderij Troadstadl perfect. In Winter you will need tire chains!



Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · In de buurt van het bos · Vrijstaande ligging · Bergachtige ligging · Rustige

ligging · Gymnastiekruimte

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Op de 2e etage: woonkeuken 2-pers. slaapbank, TV, fornuis,4

kookplaten, koffiezetapparaat, afwasmachine, koelkast,

slaapkamer(2-pers. bed), slaapkamer(2-pers. bed), badkamer(bad

douche), toilet, balko...

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

Op de 2e etage: woonkeuken 2-pers. slaapbank, TV, fornuis,4

kookplaten, koffiezetapparaat, afwasmachine, koelkast,

slaapkamer(2-pers. bed), slaapkamer(2-pers. bed), badkamer(bad

douche), toilet, balko...

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²
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Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Appartement Windautal en Brixentalblick is een combinatie van 2

verschillende Appartements. 130 m2 voor 1- 12 Personen. 4

Slaapkamers, 2 badkamers en 2 aparte toiletten, 2 volledige uitgeruste

keuken...

ab

€ 180,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

6-10 Personen · 4 Slaapkamer · 120 m²

Voorwaarden
Voor een vergoeding, bieden wij u een wasmachine. Kleine fitnessruimte gratis bruikbaar. Berging voor fietsen, ski's enz gratis.
Er is gratis parkeergelegenheid en Wi-Fi.
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