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Drittlhof - Wurzrainer Michael
Boerderij in Hopfgarten

  
Hartelijk welkom in het Drittlhof!
Vakantie bij de BIO boer – ontspanning, natuur en echte gastvrijheid

Onze bergboerderij staat aan de zonkant, midden in de Kitzbüheler Alpen. Omringd door malse weides en bossen staat onze
bijna 300 jaar oude houten boerderij in klassieke Tiroolse houtbouw. De boerderij is al 5 generaties in onze familie en wordt
door Gertraud en Michael gevoerd. Op onze boerderij houden we 20 melkkoeien, 20 jonge koeien, 10 kippen en konijnen,
kwartels en in de zomer geiten en schapen. Van september tot mei kunt u dagelijks verse bio hooimelk bij ons krijgen – in de
zomer staan onze koeien tijdens hun “zomervakantie” op de Niederkaseralm. De Niederkaseralm is een fantastisch doel voor
een uitstapje, daar kunt u de koeien dan bezoeken en u laten verrassen door de smaak van de heerlijke almkaas, die wordt
gemaakt van de melk van onze koeien. De mooie boomgaard voor ons huis is ondertussen al uniek te noemen. Meer dan 30
jonge en oude fruitbomen, van appelboom ...



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



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/2 slaapkamers/douche, wc

De vakantiewoning ligt op de 1e verdieping van onze boerderij. 42 m²

groot appartement voor 2 – 4 personen - een woonkeuken (met extra

slaapmogelijkheid) - een slaapkamer met een twee-persoonsbed en e...

ab

€ 45,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

De vakantiewoning ligt op de 1e verdieping van onze boerderij. 42 m²

groot appartement voor 2 – 4 personen - een woonkeuken (met extra

slaapmogelijkheid) - een slaapkamer met een twee-persoonsbed en e...

ab

€ 54,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²
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Appartement, douche, WC

De vakantiewoning ligt op de 1e verdieping van onze boerderij. 55 m²

groot appartement voor 4 tot 5 personen - woonkeuken met

keukenblok en hoekbank - een tweepersoonsbed (extra bed mogelijk)

...

ab

€ 68,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 54 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

De vakantiewoning ligt op de 1e verdieping van onze boerderij. 55 m²

groot appartement voor 4 tot 5 personen - woonkeuken met

keukenblok en hoekbank - een tweepersoonsbed (extra bed mogelijk)

...

ab

€ 82,20
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 54 m²

Voorwaarden
Inclusief: stroom, verwarming, water.
Exclusief: eindschoonmaak en toeristenbelasting
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