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Gästehaus Kulmer
Vakantiewoning in Hopfgarten im Brixental

Gästehaus Kulmer ligt schilderachtig in het centrum ingebed en behoort tot de meest gefotografeerde objecten in het dorp.
Voor uw lichamelijk welzijn zorgen verschillende gasthoven, restaurants en bars in de directe omgeving. Supermarkten, een
bakker, een slager, andere winkels, dokters en een apotheek liggen allemaal op loopafstand. Ook het dalstation van de
gondelbaan Salvenbahn ligt op slechts 6 minuten lopen van ons huis. Vanuit hier bereikt u zonder omwegen de bergwereld
van de ski- en wandelwereld Wilder Kaiser – Brixental met ca. 280 km aaneengesloten km piste en zeer uitgebreide
wandelmogelijkheden.

Ook voor treinreizigers zijn wij perfect te bereiken, zodat u bij ons absoluut geen auto nodig heeft. Gun uw auto toch ook
vakantie en zet hem op de overdekte parkeerplaats bij het dalstation. Hier staat hij beschermd tegen de weers-capriolen. In de
winter staat onze eigen skiberging of een skidepot bij het dalstation tot uw beschikking.

Afstanden:
Gondelbaan: 400 m
Supermar...



Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 4 of meer slaapkamers

Ons ruime vakantieappartement "Hohe Salve" (ca. 145 m²) ligt op de 2e

verdieping en biedt plaats aan max. 16 personen + 1 kinderbed (of 19

personen in combinatie met onze 3-persoonskamer G´sundheitsbr...

ab

€ 265,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-16 Personen · 5 Slaapkamer · 145 m²

Driepersoonskamer, douche, WC, 1 slaapkamer

Het "G'sundheitsbründl" ligt op de 1e verdieping en biedt plaats aan 1-3

personen. Het biedt een grote slaapkamer met eigen badkamer (ca. 30

m²). Voor de bereiding van ontbijt en lunchpakket hebben we...

ab

€ 45,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²
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Voorwaarden
  Ons aanbod houdt in – ZONDER verdere kosten:
- Beddengoed
- 1 handdoek en 1 douchedoek per persoon
- Theedoeken
- Wasmachine
- Wifi
- Stroom
- Water
- Verwarming

Daarnaast organiseren we gratis de volgende zaken voor u:
- Broodjesservice
- Skipassen
- Ski-Depot
- overdekte parkeerplaats in de parkeergarage bij het dalstation
- Hutten-, bbq- en rodelavonden
- Arrenslee- of paardenkoetsenritten
- Taxitransfer
- Kinderopvang
- evt. hondenopvang

In samenwerking met Gasthof Oberbräu, bieden we u de mogelijkheid om daar uw ontbijt en/of avondeten in te nemen. Het
Gasthof ligt direct naast ons huis.
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