
Bauernhof Hagerhof
Boerderij in Angerberg

Embach 81 · A-6320 Angerberg · hager.andrea@gmx.net · 0043 680 2036816
Meer informatie op https://www.ferienwohnung-angerberg.at/

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/bauernhof-hagerhof.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Bauernhof+Hagerhof


Bauernhof Hagerhof
Boerderij in Angerberg

Hartelijk welkom in het Hagerhof in Angerberg.

We bieden u een familiaire atmosfeer, zonnig en rustig gelegen.
Onze appartement is comfortabel en ingericht met veel natuurlijk hout. Twee slaapkamers, een woon-slaapkamer met sat-tv,
gezellige zithoeken, een compleet ingerichte keuken en twee badkamers met douche en wc. Indien gewenst kunnen we een
spijltjesbed voor u neerzetten.

Gratis Wifi en genoeg parkeerplaats.

In de winter rijdt u binnen een paar minuten naar het grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk, SkiWelt Wilder
Kaiser-Brixental. Langlaufloipe ligt vlakbij.

In de zomer biedt ons huis een centrale ligging voor allerlei soorten uitstapjes en kunt u genieten van talrijke fiets- en
wandelmogelijkheden, veel vanaf de huisdeur. Tip voor families met kinderen: de unieke bergavonturenwerelden laten niet
alleen kinderharten sneller slaan!

We verheugen ons op u!
Familie Hager

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

loipe



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app./woon-slaapkamer/douche, wc

Ons appartement voor 2 personen bestaat uit (30 m² woonoppervlakte): een

woon-/slaapkamer, een compleet ingerichte keuken, leuke eethoek, een douche met wc

en wastafel en een kleuren-tv met sat-aanslu...

ab

€ 24,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

Ons appartement voor 6 personen bestaat uit (53 m²

woon-oppervlakte): twee slaapkamers, een woon-/slaapkamer met

slaapbank voor 2 personen, een compleet ingerichte keuken, twee

badkamers met douche en...

ab

€ 24,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 53 m²

Voorwaarden
Inclusief: verwarming, water en stroom. Exclusief: toeristenbelasting, eindschoonmaak Indien gewenst ontbijt Kinderkorting:
0-6 jaar 50% korting, 7-14 jaar 25% korting
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