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Alpine Homes Hopfgarten - Zentrum
Vakantiewoning in Hopfgarten im Brixental

De hoogwaardige accommodatie ligt in het centrum van Hopfgarten, winkels en talrijke restaurants bevinden zich in de directe
omgeving. Ervaar de Kitzbüheler Alpen als een prachtig wintersport-, wandel- en fietsgebied.

Parkeer gewoon uw auto of reis comfortabel met de trein, alle belangrijke faciliteiten en ook de kabelbanen van de SkiWelt
Wilder Kaiser - Brixental zijn te voet in slechts enkele minuten te bereiken.

Wi-Fi, parkeerplaatsen en bergruimte voor ski- of fietsuitrusting zijn gratis beschikbaar voor de gasten.

Roken is verboden in de accommodatie.



Centrale ligging · Stadgebied · Aan de wandelweg · Direct aan de skipiste



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement Marktgasse - Top 14

Het appartement bestaat uit 1 slaapkamer met een grenenhouten

tweepersoonsbed en 1 slaapkamer met een stapelbed, een gezellige

woon/slaapkamer met een grote eettafel, HD-TV, slaapbank en een

moderne, ...

ab

€ 95,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 2 Slaapkamer · 50 m²

Appartement Marktgasse Top 15

Het appartement bestaat uit 2 liefdevol ingerichte slaapkamers met

grenenhouten bedden, een stijlvolle woon/slaapkamer met gezellige

eettafel, HD-TV en slaapbank, evenals een badkamer met douche en

WC...

ab

€ 130,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²
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Appartement Marktgasse Top 16

Het appartement bestaat uit 2 liefdevol ingerichte slaapkamers met

grenenhouten bedden, een stijlvolle woon/eetkamer met een moderne,

volledig ingerichte keuken, gezellige eettafel, bank en HD-TV, eve...

ab

€ 145,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 70 m²

Voorwaarden
Inclusief: electriciteit, water, verwarming, parkeerplaats, beddengoed, handdoeken, wifi
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