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Strasserhof
Boerderij in Brixen im Thale

Vakantie voor het hele gezin in Brixen im Thale. Onze boerderij ligt rustig en zonnig, iets buiten het dorp en omgeven door
onze eigen weides aan de rand van het bos. Binnen een paar minuten lopen, bent u in het centrum van het dorp. Kitzbühel ligt
op ongeveer 8 km afstand. Voor onze kleine gasten bieden we een kinderspeelplaats met ligweide of een grote
kinderspeelkamer in de boerderij. Kinderbed, kinderstoel, babyphone en buggy stellen we graag ter beschikking! Ontspan na
een veelbewogen dag op ons terras bij het bbq-en of ontdek de omgeving met onze huur fietsen. ´s Ochtends bieden we u een
uitgebreid boerderij-ontbijt met producten van eigen boerderij, voor een optimale start van uw vakantiedag. De skibushalte
ligt vlakbij. De skibus brengt u direct naar de instap van SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. In de zomer zijn wij het ideale
uitgangspunt voor wandelingen, fietstochten en andere sportieve activiteiten in de heerlijke bergwereld van de Kitzbüheler
Alpen! Gratis W-LAN

Direct aan de loipe · Weidegebied · Direct aan het fietspad · In de buurt van het bos · Vrijstaande ligging · Rustige ligging · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Mooie, nieuwe kamer, gezellig ingericht in tiroolse stijl, natuurlijke

materialen, veel hout, heerlijk uitzicht.

ab

€ 34,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

driepersoonskamer douche, WC

Mooie drie-persoonskamer in tiroolse stijl, met balkon, heerlijk uitzicht ab

€ 34,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer
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