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Ferienwohnungen Hopfgarten
Vakantiewoning in Hopfgarten im Brixental

  Bij ons krijgt u het sprookjesachtige uitzicht inclusief….

Het vakantiehuis met in totaal 3 appartementen ligt zeer privé, iets boven Hopfgarten. Onze gasten kunnen hier genieten van
de zonnige en rustige panoramaligging met een prachtig uitzicht over de bergwereld en op de Hohe Salve.

De gondelbaan in Hopfgarten biedt de perfecte instap in SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental. Deze ligt op slechts 5 minuten rijden
met de auto. Als alternatief biedt zich de gratis skitaxi aan, die bijna (op slechts een paar passen afstand) voor onze huisdeur
stopt. Het huis wordt omgeven door een mooie tuin, waar onze gasten natuurlijk ook gebruik van kunnen maken. In de tuin
bevinden zich een bbq en een mooie, rustieke zitgelegenheid voor een gezellig samenzijn.

Naast de ontspanning voor de volwassenen, willen we ook de kinderen een paradijs bieden. Door onze tuin en de velden
eromheen, is er voor onze jonge gasten genoeg plek om te spelen en te ravotten. Als het weer een keertje niet meedoet,
hebbe...



Stadsrand · In de buurt van het bos · Vrijstaande ligging · Rustige ligging · Bergachtige ligging · Weidegebied · Aan de wandelweg



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche en bad, WC, 4 of meer slaapkamers

Vakantiewoning 1 – Modern vakantieappartement met plek voor max. 8

personen Het ca. 100 m² grote, familievriendelijke en moderne

vakantieappartement biedt plaats aan max. 8 personen. De woning is

als...

ab

€ 250,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-8 Personen · 4 Slaapkamer · 100 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Vakantiewoning 2 – Retro ontmoet Tirol – modern ingericht

appartement voor max. 4 personen Het ca. 85 m² grote appartement is

modern in retro-stijl ingericht. Het biedt plaats aan max. 4 personen.

De...

ab

€ 270,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 85 m²
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Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Vakantiewoning 3 – rustiek, gemengd met moderne elementen Het ca.

65 m² grote appartement is modern ingericht met rustieke elementen.

Het biedt plaats aan 2-3 personen. De woning is als volgt ingedee...

ab

€ 120,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 65 m²

Voorwaarden
Prijzen exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
Huisdieren niet toegestaan.
Borg: € 300,00 per appartement, wordt na vertrek naar u overgeboekt
Betalingsvoorwaarden:
Binnen 7 dagen na boeking 30% aanbetaling, de rest 28 dagen voor aankomst.

Annuleringsvoorwaarden:
gratis annulering tot 30 dagen voor aankomst
30 tot 7 dagen voor aankomst – 30%
7 dagen of minder – 70%
Indien u niet komt/later komt 90% van de wel geboekte, maar niet geconsumeerde nachten
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