
Fuchsbauer
Boerderij in Hopfgarten im Brixental

92%
16 Beoordelingen

Aschbergweg 1 · A-6361 Hopfgarten im Brixental · urlaub@fuchsbauer.tirol · 0043 660 5583375

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/fuchsbauer.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Fuchsbauer
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/fuchsbauer.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Fuchsbauer
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/fuchsbauer.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Fuchsbauer


Fuchsbauer
Boerderij in Hopfgarten im Brixental

Prachtig zonnig gelegen staat onze boerderij op ca. 1.000 m zeeghoogte midden in de bergwereld. Het appartement op de
zolderverdieping van het huis kan beschreven worden als bijzonder gedetailleerd en uitgesproken hoogwaardig qua inrichting.
De woonruimte met zichtdak biedt een authentieke en gezellige sfeer met een prachtig uitzicht.
In de zomer staat ons geliefde tuinhuis altijd tot uw beschikking. Zowel voor mooie bbq-avonden als gewoon gezellig
samenzijn.
Het recreatieve aanbod in de omgeving is zowel in de zomer als de winter ongelooflijk groot. Zelfs direct vanaf de boerderij is
het al mogelijk om te starten met activiteiten, zoals wandelen, fietsen of rodelen. Langlaufen en skiën in de winter op 280 km
piste in het beste skigebied SKIWELT op slechts 6 km afstand, laten de harten van wintersporters sneller slaan. Ook een
sleepartij vanaf de 4 km lange natuurrodelbaan is in de winter een uitstapje waard (U kunt slees bij ons op de boerderij lenen).
Op onze boerderij wonen ook een ...



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



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 4 of meer slaapkamers

Het in 2020 opgeleverde vakantieappartement op de zolderverdieping

van onze boerderij, met eigen entree en een oppervlakte van 90 m²,

biedt plaats aan max. 7 personen. Vanaf 8 personen kunt u gebruik ...

ab

€ 220,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-10 Personen · 4 Slaapkamer · 110 m²

Voorwaarden
Inclusief: wifi, stroom, water, verwarming, beddengoed, handdoeken
Exclusief: toeristenbelasting, eindschoonmaak
Huisdieren zijn helaas niet toegestaan
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