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„Griaß di“ bij ons op de bioboerderij Fleckl!

Geniet van onze unieke ligging met rondom panoramisch uitzicht op 1.150 m zeehoogte.
Bij ons wordt u beloond met de eerste zonnestralen van de dag - een bijzondere belevenis op de hoogst gelegen boerderij van
Hopfgarten.

We liggen op 10 minuten rijden van het centrum van Hopfgarten.
Welzijn, ontdekken en ontspannen staan bij ons op de eerste plaats.

Tradities zijn belangrijk bij ons op de boerderij. Onze gasten waarderen vooral de familiaire atmosfeer.
Terwijl de ouders lekker ontspannen op het balkon met prachtig uitzicht over de bergen, kunnen de kinderen in de stal
meehelpen.

De vakantieregio Hohe Salve is in de zomer altijd een bezoek waard. Sportieve bergtochten of makkelijke themawandelwegen -
wandelplezier voor het hele gezin gegarandeerd. Talrijke spannende excursiedoelen in en rondom de Kitzbüheler Alpen laten
kinderogen stralen. De regio biedt een afwisselend zomerweekprogramma en een zeer goede kinderopvang.

In de winter kun...



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



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/2 slaapkamers/douche, wc

Het gezellige appartement 'Feldalphorn' is geschikt voor 2-4 personen

en is ca. 53 m² groot. De vakantiewoning bestaat uit een woon-keuken,

twee-persoons-slaapkamer en een kamer met twee eenpersoonsbe...

ab

€ 53,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 53 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

Ons liefdevol ingerichte appartement 'Hohe Salve' biedt plek aan 3-5

personen en is ca. 55 m² groot. De vakantiewoning biedt een compleet

ingerichte woonkeuken met zitgroep (ca. 25 m²), twee-persoons ...

ab

€ 35,67
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 55 m²

Voorwaarden
Inclusief: stroom, water, verwarming, beddengoed en handdoeken
Exclusief: toeristenbelasting, eindschoonmaak

Huisdieren zijn niet toegestaan.
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