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Bauernhof Streitenau
Boerderij in Hopfgarten im Brixental

Onze boerderij Streitenau ligt op ca. 6 km van het dorpscentrum af. Op ca. 1.200 m op de Hohe Salve, een van de mooiste
uitzichtsbergen van Tirol. Vanaf deze rustige ligging kunt u uw blik over de bergwereld van de Kitzbüheler Alpen laten dwalen.
U compleet op uw gemak voelen en van de natuur genieten. In de winter direct aan de skipiste van de skiregio Wilder Kaiser –
Brixental en in de zomer midden in het wandelgebied. Met veel energie, liefde voor detail en vreugde aan het boerenleven
hebben we zelf veel meegebouwd aan onze nieuwe boerderij met appartement „Weitblick“ en de uitbreiding van onze stal.
Daarbij hebben we ook het hout en veel details van onze 230 jaar oude boerderij weer gebruikt en mee verbouwd. „Weitblick
Streitenau“
aankomen – op je gemak voelen - genieten

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

ligging · Direct aan het fietspad



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

De entree van ons appartement op de bovenste verdieping bevindt zich

op de begane grond van de nieuw gebouwde boerderij en

onderscheidt zich door het gebruik van hoogwaardige materialen en de

liefde v...

ab

€ 37,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 65 m²

Appartement, bad, WC, 3 slaapkamers

Ons appartement heeft de entree op de begane grond en ligt op de

eerste verdieping van de nieuwgebouwde boerderij en onderscheidt

zich door het gebruik van hoogwaardige materialen en de liefde voor

de...

ab

€ 42,25
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 84 m²

Voorwaarden
Inclusief stroom, water, verwarming
Huisdieren niet toegestaan
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