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Biobauernhof Schuster
Boerderij in Hopfgarten

Vakantie in elk seizoen voor avonturiers en rustzoekenden bij ons op onze familievriendelijke, idyllisch gelegen bioboerderij op
de zuidhelling van de Hohe Salve. Hier vind je op 780 m zeehoogte het hele jaar door van alles wat. Er valt namelijk veel te
ontdekken op onze boerderij.

DE DIEREN
Onze pluizige konijnen, onze lieve kater Stritzie en onze geit Hanni, die gek is op kinderen, zijn op elk moment van de dag blij
met gras en aaitjes. Onze koeien en hun kalveren kunnen niet wachten om jullie te leren kennen - 's winters in de stal - en 's
zomers op de Hohe Salve, waar ze op zomervakantie zijn.

DE SPEELTUIN
De kinderen kunnen heerlijk en onbezorgd spelen. In onze speelhut met modderkeuken, klimwand en glijbaan in het hooi of
zich uitleven in de ruime speeltuin met dubbele schommel, op de trampoline, in de zandbak, op de wip, met tafeltennissen,
badmintonnen, steppen of op de traptractor rijden.

DE TUIN
De grote idyllische tuin met zitgelegenheid in het groen of de door geu...



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



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Het liefdevol ingerichte appartement Gipfelblick op de 2e verdieping

van onze boerderij is 53 m² groot en heeft een balkon op het zuiden

met zitmeubilair. De woon-eetkamer heeft naast een compleet ing...

ab

€ 86,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 50 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Het knusse appartement Panoramablick ligt op de 2e etage van onze

boerderij. Vanaf het balkon heb je een prachtig uitzicht als de

morgenzon opkomt boven de Tiroolse bergen. De keukenhoek is

compleet i...

ab

€ 86,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 50 m²

Voorwaarden
Wij zijn dol op dieren, daarom zijn er ook zoveel op onze boerderij, maar alleen buiten en in de stal, in de appartementen
kunnen we helaas geen dieren onderdak bieden. De wasmachine mag natuurlijk gebruikt worden voor een vergoeding). De
wasmachine staat in het openbare deel van de boerderij, niet in het appartement. We hebben gratis parkeerplaatsen bij het
huis en je kunt ook een overdekte parkeerplaats bij ons huren.
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Nathalie Rabl

DE GASTFAMILIE

Voor ons (familie Schuster) staan gastvrijheid en hartelijkheid op de eerste plaats. We dragen

allemaal ons steentje bij om ervoor te zorgen dat jullie vakantie onvergetelijk wordt. We

beantwoorden jullie vragen graag, geven tips voor wandelingen of uitstapjes en maken ook graag

gewoon een kletspraatje.
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