Gästehaus Högerhof **
Boerderij in Hopfgarten im Brixental

Meierhofgasse 17 · A-6361 Hopfgarten im Brixental · a.bichler10@gmx.at

Gästehaus Högerhof **
Boerderij in Hopfgarten im Brixental
Het Högerhof, voormalig Slot "Högau": traditioneel, familievriendelijk, perfect gelegen. Direct naast het liftstation en de
dalafdaling, oefenweide, skischool en kleuterskischool direct voor onze huisdeur.
Comfortabele, compleet ingerichte vakantie-appartementen met kabel-tv.
De mogelijkheid bestaat om 2 extra kamers bij onze appartementen te boeken.
1 x 3 persoonskamer met douche/wc
1x 2 persoonskamer met eigen douche & wc direct naast de kamer op de gang.
We hebben in totaal plaats voor 14 personen.
De grote recreatieruimte is voor alle gasten toegankelijk.

Direct aan de skipiste · Rustige ligging · Centrale ligging · In de buurt van het bos · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan de
skibus/bushalte

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen
Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer
Gezellig, traditioneel ingericht appartement met 1 slaapkamer met een
tweepersoonsbed en een 1-persoonsbed. Woon-/slaapkamer met
zithoek en slaapbank. Douche en separate wc. Mogelijkheid voor een ...

ab

€ 150,00
per appartement op 27.02.2021

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer
Gezellig studio appartement van ca. 30 m². Ons appartement heeft een
kooknis met keramische kookplaat, koelkast en waterkoker. De meubels
zijn uit hoogwaardig sparrenhout. Verdere inrichting: twee-per...

ab

€ 100,00
per appartement op 27.02.2021

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer

Tweepersoonskamer, douche, WC
Gezellige, lichte kamer met douche/wc, balkon Let op!! De kamer wordt
alleen aangeboden als overnachtingsmogelijkheid (dus zonder ontbijt)
en daardoor ideaal als extra kamer voor bij onze appartement...

ab

€ 45,00
per persoon op 27.02.2021

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

Voorwaarden
Gratis wifi in de recreatieruimte.
Verwarmde skikelder beschikbaar.
Check-in: vanaf 16:00 uur
Check-out: tot 09:00 uur

Gästehaus Högerhof
Boerderij in Hopfgarten im Brixental
Meierhofgasse 17
A-6361 Hopfgarten im Brixental
E-mail: a.bichler10@gmx.at

