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FerienwohnungMigglwieshof
Vakantiewoning in Kelchsau

Het Migglwieshof is een oud-boeren landgoed met destijd uitgebreide vee- en landbouwproductie. Tegenwoordig is de
schapenfok van het schwarznasen-schaap de basis van het huidige landbouwbedrijf. Het landgoed ligt aan de zonnige kant
van de Kelchsau, een idyllisch zijdal van Hopfgarten im Brixental. De boerderij is gebouwd in 1950 en in 2011 liefdevol
gerenoveerd. Het Migglwieshof beschikt over 4 vakantiewoningen voor 2-6 personen met prachtig uitzicht. Elke
vakantiewoning heeft slaapkamers met douche/wc/tv/balkon en een compleet ingerichte woonkeuken (afwasmachine,
magnetron, heteluchtoven, enz.). Onze tiroolse kamer is voor alle gasten toegankelijk en nodigt uit tot gezamenlijk uurtjes.
Onze skiberging bergt uw sportattributen veilig op. In de zomer vindt u genoeg plek voor ontspanning in ons prieel. We
bieden de mogelijkheid om woningen bij elkaar te voegen en daarmee plaats te creëren voor max. 14 personen. Ideaal voor
groepen, verenigingen of grotere families.



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



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche en bad, WC, 3 slaapkamers

De vakantiewoning bevindt zich op de parterre en is vooral geschikt

voor een gezin. Het appartement heeft 1 slaapkamer met

twee-persoonsbed en is via een deur verbonden met de kinderkamer.

Daarnaast b...

ab

€ 288,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 3 Slaapkamer · 60 m²

Appartement, douche en bad, WC, begane grond

Het appartement ligt op de 1e verdieping. Er zijn twee slaapkamers met

een twee-persoonsbed en de mogelijkheid om er nog twee

logeerbedden neer te zetten. De vakantiewoning biedt tevens een

compleet i...

ab

€ 180,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 3 Slaapkamer · 60 m²
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Appartement, douche en bad, WC, 2 slaapkamers

Onze 4 vakantiewoningen zijn geschikt voor 2-6 personen en bestaan

uit een compleet ingerichte woonkeuken (afwasmachine, magnetron,

broodrooster, waterkoker, enz.), 3 slaapkamers met eigen badkamer (d...

ab

€ 140,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 3 Slaapkamer · 60 m²

Voorwaarden
Ons huis bestaat uit drie vakantiewoningen, die ook met elkaar gecombineerd kunnen worden. Elke vakantiewoning beschikt
over een woonkeuken met zithoek en tv. Daarnaast is er op de parterre een recreatieruimte voor alle gasten.

Voor onze kleine vakantiegasten gelden de volgende kortingen:
• Kinderen van 0 tot 2 jaar: gratis
• Kinderen van 3 tot 6 jaar: 50 % korting
• Kinderen van 7 tot 15 jaar: 20 % korting
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