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Ferienhaus Hochfeld
Vakantiewoning in Angerberg

Hartelijk welkom in onze gezellige vakantie-accommodatie Haus Hochfeld! Vakantie in Angerberg betekent weg van de stress
van alledag en de natuur in. Ontspannen en de ziel tot rust laten komen, is in onze gezellige vakantiewoningen met plek voor
max. 10 personen, heel makkelijk. In de winter kunt u de omgeving op de langlaufskies ontdekken of misschien liever de
prachtige pistes van het nabij gelegen SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental af suizen. In de zomer zorgen ontelbare wandelwegen
en mountainbikeroutes voor afwisseling en ontspanning. Ons huis ligt buiten Wörgl, rustig en zonnig met uitzicht op de Hohe
Salve. 3 Goed ingerichte appartementen (niet-rokers) met keuken, douche/wc en balkon, anti-allergie-bedden met
beddengoed, handdoeken en voor de kleintjes - babybed en kinderstoel. Skiberging met skischoen- en kledingdroger,
parkeerplaats, tafeltennis, ligweide, bbq-hut, boeken en gezelschapsspelletjes aanwezig. Ook het geliefde Grander-Wasser
stroomt in ons huis! Kabelloze DSL-int...



Direct aan de loipe · Centrale ligging · Weidegebied · Aan de wandelweg · Vrijstaande ligging · Rustige ligging · Stadsrand · In de buurt van

het bos · Vitaliserend water · Infraroodcabine



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/2 slaapkamers/douche, bad, wc

Goed ingericht appartement (niet-rokers) met 2 twee-persoonskamers,

keuken, douche/wc en balkon. Anti-allergie-bedden met beddengoed,

handdoeken en voor de kleintjes - babybed en kinderstoel. In de wi...

ab

€ 140,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Appartement, douche en bad, WC, 2 slaapkamers

Goed ingericht appartement (niet-rokers) met 2 twee-persoonskamers,

keuken, douche/wc en balkon. Anti-allergie-bedden met beddengoed,

handdoeken en voor de kleintjes - babybed en kinderstoel. In de wi...

ab

€ 160,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 20 m²
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app/4 of meer slaapkamers/bad, wc

Het niet-rokers appartement op de 1e verdieping met een oppervlakte

van 120 m² voor max. 8 personen bestaat uit 3 twee-persoonskamers en

1 kamer met stapelbed, anti-allergie-bedden, 2 douches en 2 wc´...

ab

€ 280,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

4-10 Personen · 4 Slaapkamer · 20 m²

Voorwaarden
Inclusief: stroom, verwarming, water, parkeerplaats, internet Exclusief: toeristenbelasting Vanaf 7 nachten is de infraroodsauna
1x per week inclusief.
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