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Ferienhaus am Brixenbachl
Pension in Brixen im Thale

"Aankomen & thuis voelen" in ons aangename en kleinschalige familiehuis, waarbij iedereen zich goed voelt.
De aantrekkelijke ligging, even buiten het centrum van Brixen, het gemak en de nabijheid van het treinstation, maken ons huis
het ideale familieverblijf met ruime en comfortabele kamers, deels met balkon.
Ferienhaus am Brixenbachl heeft een restaurant/lounge met een terras (zonnige ligging). Voor de jongste gasten hebben we
een speelkamer en een speeltuin.
Ons keukenteam verzorgd ´s ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet en zal u 's avonds verwennen met 3-gangen menu's,
internationale, regionale, vegetarische en dieetkeuken.
In zomer en winter kunt u uw avonturen op de berg - altijd met een tip van uw gastgevers, direct vanuit ons huis beginnen.
De Skibus halte is direkt voor de deur.
Bezoek ook onze homepage, www.brixenbachl.at
Ons zorgzame team en de familie de Man kijken ernaar uit u te verwelkomen!



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos · Direct aan de

skipiste · Rustige ligging · Stadsrand · Infraroodcabine



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Familiekamer, douche, WC, 1 slaapkamer

De kamer (30 m²) bestaat uit 3 ruimtes: een slaapkamer met twee

persoonsbed (180 x 2.00) en kledingkast. Een woonkamer met zithoek,

(slaap) bank en TV. Een badkamer met wastafel, douche en toilet...

ab

€ 77,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Familiekamer, douche, WC, 6 Personen

De kamer (60 m²) bestaat uit 3 ruimtes: een slaapkamer met 2

persoonsbed, stapelbed en kledingkast. Een woonkamer met zithoek,

(slaap) bank, TV en Balkon. Een badkamer met wastafel, douche en

toile...

ab

€ 69,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²
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Suite, douche, WC

Deze luxe tweepersoonskamer op de begane grond, bestaat uit 2

ruimtes. Een slaapkamer met een tweepersoonsbed, een

infraroodcabine en een zithoek. Een luxe badkamer met inloopdouche

en WC.

ab

€ 66,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 35 m²

suite douche of bad, WC

De Suite (60 m²) bestaat uit 5 ruimtes: In de hal, een WC en een

kledingkast. Slaapkamer met 2 persoonsbed, woonkamer met zithoek,

(slaap) bank, TV en Balkon. Een badkamer met 2 wastafels, Bad + do...

ab

€ 81,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 35 m²

Voorwaarden
Incl: Verwarming, elektriciteit, beddengoed, handdoeken, parkeren.
Huisdieren welkom (op aanvraag): € 6, 00 per dag.
Kortverblijfstoeslag:€ 10, 00 per dag.
Kinderkortingen: van 10 tot 100%
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Ferienhaus am Brixenbachl
Pension in Brixen im Thale

Brixenbach 17
A-6364 Brixen im Thale
E-mail: info@brixenbachl.at
Telefoon: 0043 5334 20550

Carolina & Tonny deMan

Carolina und Toni de Man sagen herzlich willkommen im unsere Haus.
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