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Gästehaus & Bauernhaus Salvenalm
Vakantie accommodatie in Hopfgarten im Brixental

Gasthuis Salvenalm:
Ontspannen vakantiedagen voor alle zintuigen en de hele familie, dat is wat u te wachten staat tijdens een verbijf in het in 2009
in moderne Tiroolse stijl gebouwde Gasthuis Salvenalm op de Hohe Salve. Hier vindt u twee moderne, perfect ingerichte en
zeer comfortabele appartementen, voor degenen die de echte tiroolse sfeer op waarde weten te schatten. Het bijzondere aan
dit huis is, dat het direct aan de skipiste van de Hohe Salve – in het skigebied SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental ligt. Vanuit de
slaap- en woonkamer direct de piste op!

Boerderij Salvenalm:
In de Boerderij Salvenalm staat alles klaar voor een vakantie geheel naar uw smaak – en meteen voor de huisdeur vindt u het
reuzengrote ski- en wandelparadijs van de Hohe Salve. De Boerderij Salvenalm is in 2011 compleet gerenoveerd en ingericht in
de boerenstijl.

In de winter kunt u in het Alpengasthaus Salvenalm halfpension bijboeken of elke dag verse broodjes voor het ontbijt halen.

Het huis biedt ...



Vrijstaande ligging · Direct aan de skipiste · Rustige ligging · Weidegebied



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

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

Appartement voor max. 15 personen! Parterre: keuken met kookplaat,

magnetron, kachel, koffiezetapparaat, waterkoker, afwasmachine,

afwasbak, zithoek met stoelen. Woonkamer met grote zithoek, tv en

kac...

ab

€ 525,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

4-15 Personen · 5 Slaapkamer · 200 m²

Appartement, douche of bad, WC, 2 slaapkamers

Appartement voor max. 6 personen! Kelder met zonneterras:

Woonkeuken met kookplaat, magnetron, kachel, koffiezetapparaat,

waterkoker, afwasmachine, afwasbak, zithoek met stoelen. Slaapbank

voor 2 pers...

ab

€ 210,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²
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Appartement, douche of bad, WC, 4 of meer slaapkamers

Appartement - vakantiehuis voor max. 21 personen; Verdeeld over twee

verdiepingen; Kelder voor 6 personen met zonneterras,

twee-persoonskamer, een kamer met twee een-persoonsbedden,

badkamer met douch...

ab

€ 595,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

15-21 Personen · 7 Slaapkamer · 260 m²

Vakantiehuis, douche of bad, WC, 4 of meer slaapkamers

 ab

€ 350,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

4-12 Personen · 6 Slaapkamer

Voorwaarden
Prijzen exclusief toeristenbelasting (€ 2,00/persoon) en eindschoonmaak (€ 20,00 persoon)
Wifi inclusief.
Huisdieren op aanvraag, tegen betaling toegestaan.
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