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Bauernhof Hanslingerhof
Boerderij in Wörgl

Het Hanslingerhof ligt tussen Wörgl en Hopfgarten, direct aan de ingang van het Brixental. Vanaf hier zijn de belangrijkste
punten in Tirol makkelijk bereikbaar. Via de Brixentaler Bundestraße en de Loferer Bundesstraße (provinciale wegen) en de
tunnel bij Bruckhäusl rijdt u snel naar de Inntalautobahn. Vanaf hier bereikt u andere interessante plaatsen, zoals de
vestingsstad Kufstein of de provinciale hoofdstad Innsbruck met veel culturele attracties. Onze boerderij is sinds 1710 in
familiebezit en daarmee sinds vele jaren officieel een erfboerderij. De landbouw wordt nog met veel plezier bedreven en u kunt
genieten van de idyllische atmosfeer van de boerderij in het prachtige tiroolse Unterinntal. We bieden u vijf vakantiewoningen
voor een altijd weer mooi vakantieverblijf. De vakantiewoningen worden uitsluitend als overnachtingsadres (zonder ontbijt)
aangeboden, zodat u voluit kunt genieten van de culinaire diversiteit van de regio. De familie Strass heet u van harte welkom
op het ...



Weidegebied · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos · Aan de wandelweg · Centrale ligging · Direct aan het fietspad



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/1 slaapkamer/douche, wc

Het gezellige appartement biedt plaats aan 5 personen. Het bestaat uit

een woon-slaapkamer voor 2 personen, een aparte slaapkamer voor 3

personen en een keuken. Daarnaast biedt de vakantiewoning een d...

ab

€ 69,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

app./woon-slaapkamer/douche, wc

Het gezellige appartement biedt plaats aan 4 personen. Het

appartement bestaat uit een slaapkamer en een woonkeuken.

Daarnaast biedt de vakantiewoning een douche/wc en een balkon.

ab

€ 59,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 35 m²
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Appartement, douche, 1 slaapkamer

Het gezellige appartement biedt plaats aan 3 personen. Het

appartement bestaat uit een woon-slaapkamer voor 2 personen, een

aparte slaapkamer voor 3 personen en een keuken. Daarnaast biedt de

vakantie...

ab

€ 69,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

Studio, douche, WC

De gezellige studio biedt plaats aan 3 personen. De studio bestaat uit

een woon-slaapkamer en een kooknis. Daarnaast biedt de

vakantiewoning een douche/wc.

ab

€ 59,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Studio, bad, WC, 1 slaapkamer

De gezellige studio biedt plaats aan 4 personen. De studio bestaat uit

een kooknis met eethoek en een woon-slaapkamer. Daarnaast biedt de

vakantiewoning een douche/wc.

ab

€ 69,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²
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Voorwaarden
Inclusief: beddengoed, tafellinnen, handdoeken, stroom, verwarming, water Exclusief: toeristenbelasting en eindschoonmaak
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