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Erbhof Hinting & Appartementhaus Hinting
Boerderij in Hopfgarten
Erbhof Hinting
Met onze traditioneel en compleet ingerichte, comfortabele niet-rokers-appartementen in de gezellige landhuisstijl met een
fijn zit-, kook- en woongedeelte, geven we u een nieuw gevoel bij vakantie op de boerderij. Geniet van een ontspannen en
verkwikkende tijd in onze gezellige boerderij.
Appartementhaus Hinting
Uitnodigend ingerichte, barrière vrije, voor gehandicapten goed toegankelijke, compleet ingerichte, comfortabele niet-rokers
vakantie-appartementen, ingericht in moderne landhuisstijl met een fijn zit-, kook- en woongedeelte. Laat u meenemen naar
een nieuw gevoel van vakantie op de boerderij en geniet van een ontspannen en verkwikkende tijd in ons appartementenhuis.
Appartementhaus Hinting is geschikt voor gehandicapten/barrière vrij.
Indoor speeltuin
Een paradijs voor kinderen! Een ca. 100 m² grote, onderaardse met de boerderij en het appartementenhuis verbonden
indoor-speeltuin om je lekker uit te leven, te genieten en de dag af te sluiten. Met een grote trampoline, een klimwand,
speelhuisje, schommels, glijbaan, veel speelgoed en natuurlijk voor alle tafeltennisliefhebbers een grote tafeltennistafel. De
batjes en ballen worden natuurlijk gratis uitgeleend.
Wohlfühlstube
Wij van „Erbhof Hinting“ willen u een afwisselende, spannende, verkwikkende en ontspannen vakantie bieden. Wij vinden het
erg belangrijk dat u zich bij ons op uw gemak voelt, bijkomt en natuurlijk dat wij u met veel plezier en mooie herinneringen
tijdens uw vakantie mogen beg...

Aan de wandelweg · In de buurt van het bos · Stadsrand · Rustige ligging · Weidegebied · Direct aan de skipiste · Bergachtige ligging ·
Vitaliserend water · Massage · Infraroodcabine · Sauna

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen
2 slaapkamer,woon-slaapkamer/douche of b
In onze niet-rokers appartementen vindt u boeren-gezelligheid met een
zeer comfortabele, harmonische inrichting met massief houten meubels
in Tiroolse landhuisstijl en liefdevol gedecoreerd. Gezellige...

ab

€ 30,25
per persoon op 28.06.2022

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

2 slaapkamer,woon-slaapkamer/douche of b
In onze niet-rokers appartementen vindt u boeren-gezelligheid met een
zeer comfortabele, harmonische inrichting met massief houten meubels
in Tiroolse landhuisstijl en liefdevol gedecoreerd. Gezellige...

ab

€ 30,25
per persoon op 28.06.2022

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 1 Slaapkamer · 64 m²

2 slaapkamer,woon slaapkamer/douche of b
In onze niet-rokers appartementen vindt u boeren-gezelligheid met een
zeer comfortabele, harmonische inrichting met massief houten meubels
in Tiroolse landhuisstijl en liefdevol gedecoreerd. Gezellige...

ab

€ 30,25
per persoon op 28.06.2022

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer · 52 m²

2 slaapkamer,woon-slaapkamer/douche of b
In onze niet-rokers appartementen vindt u boeren-gezelligheid met een
zeer comfortabele, harmonische inrichting met massief houten meubels
in Tiroolse landhuisstijl en liefdevol gedecoreerd. Gezellige...

ab

€ 32,33
per persoon op 28.06.2022

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer · 48 m²

Appartement, douche, WC, 3 slaapkamers
Uitnodigend en compleet ingericht niet-rokers appartementen in
Tiroolse landhuisstijl met fijne zit-, kook- en woonruimte. Laat u
meenemen naar een nieuw gevoel van vakantie op de boerderij en
geniet ...

2-6 Personen · 3 Slaapkamer · 72 m²

ab

€ 34,40
per persoon op 28.06.2022

NAAR HET AANBOD

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers
Uitnodigend en compleet ingericht niet-rokers appartementen in
Tiroolse landhuisstijl met fijne zit-, kook- en woonruimte. Laat u
meenemen naar een nieuw gevoel van vakantie op de boerderij en
geniet ...

ab

€ 36,25
per persoon op 28.06.2022

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 67 m²

Appartement, douche, WC, 3 slaapkamers
Uitnodigend en compleet ingericht niet-rokers appartementen in
Tiroolse landhuisstijl met fijne zit-, kook- en woonruimte. Laat u
meenemen naar een nieuw gevoel van vakantie op de boerderij en
geniet ...

ab

€ 34,40
per persoon op 28.06.2022

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 3 Slaapkamer · 72 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers
Uitnodigend en compleet ingericht niet-rokers appartementen in
Tiroolse landhuisstijl met fijne zit-, kook- en woonruimte. Laat u
meenemen naar een nieuw gevoel van vakantie op de boerderij en
geniet ...

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 67 m²

ab

€ 36,25
per persoon op 28.06.2022

NAAR HET AANBOD

Voorwaarden
Check-in vanaf 15:00 uur
Check-out tot 10:00 uur
De aanbetaling wordt in geval van annulering als deel van de annuleringskosten berekend.
Voor meegenomen en waardevolle spullen die u in de algemene ruimtes achterlaat, neemt de verhuurder geen
verantwoording.
Huisdieren van harte welkom: € 11,- per dag
Winterprijzen inclusief:
Belastingen, electriciteit, beddengoed, handdoeken, theedoeken, kinderbed met beddengoed en peutermeubilair,
broodjesservice en producten uit de landbouw: verschillende broodjes, biologische melk, eieren, jam enz. (producten worden
tegen kostprijs afgerekend), verwarmde skiberging + schoendroger met indoor-toegang vanuit beide huizen, sauna +
infraroodkabine (1x per week gratis), mogelijkheid tot gebruik van de gastenwasmachine – eigen wasmachine voor de gasten,
grote, nieuwe kinderspeelkelder, gratis wifi, gratis parkeerplek bij het huis, gratis lenen van rodels/slees, klein kadootje uit de
“schatkist” voor elk kind, kerst: Tiroolse kerstboom met verlichting en versiering.
Zomerprijzen inclusief:
Belastingen, electriciteit, beddengoed, handdoeken, theedoeken, kinderbed met beddengoed en peutermeubilair,
broodjesservice en producten uit de landbouw: verschillende broodjes, biologische melk, eieren, jam enz. (producten worden
tegen kostprijs berekend), grote, nieuwe kinderspeelkelder, leuke speeltuin, recreatieruimte, bbq-hut, sauna + infraroodkabine
(1x per week gratis), mogelijkheid tot gebruik van de gastenwasmachine – eigen wasmachine voor de gasten, gratis wifi,
fietsberging, wandelschoendroger, pony-rijmogelijkheid, rondleiding boerderij, gratis parkeerplek bij het huis, ligstoelen,
scooter, traptractoren, driewielers, enz. klein kadootjes uit de “schatkist” voor elk kind.
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