
Haus Breiten & Breitenhof
Boerderij in Angath

98%
132 Beoordelingen

Mitterweg 2 & 4 · A-6321 Angath · breitenhof@gmx.at · 0043 681 10742873
Meer informatie op https://www.breitenhof-tirol.at/
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Haus Breiten & Breitenhof
Boerderij in Angath

Onze boerderij is een op kwaliteit gecontroleerd en met 4 bloemen onderscheiden bedrijf, dat rustig en zonnig gelegen is in
het dorpscentrum van Angath. Liefdevol gerenoveerde kamers in landelijke stijl met douche/wc en sat-tv zijn uitnodigend en
werken ontspannend. De goed ingerichte vakantiewoningen bestaan uit 2 slaapkamers, grote woonkeuken met sat-tv, balkon
en douche/wc. We houden koeien, kalfjes, paarden en varkens op de boerderij en onze dwergkonijnen en katten verheugen
zich op veel aaitjes. Er mag in de stal meegeholpen worden. Grote ligweide met schommel en trampoline.
„Haus Breiten“ is in 2013 gebouwd - u vindt hier twee exclusieve, met liefde voor detail ingerichte woningen met elk 2

slaapkamers, grote woonkeuken met sat-tv, douche/wc en balkon. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van het aanbod van
het Breitenhof en het boerenleven van dichtbij meemaken. Beide accommodaties bieden gratis wifi, anti-allergische bedden,
een skischoenendroger, broodjesservice en gratis par...



Rustige ligging · Weidegebied · Centrale ligging · Direct aan het fietspad



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Alle kamers in het Breitenhof zijn comfortabel ingericht en voorzien van

douche/wc en föhn. Ontbijtbuffet met producten van eigen boerderij,

gezellige gastenkamer met tv. Indien gewenst ook te boeken ...

ab

€ 52,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

Tweepersoonskamer, douche, WC

Alle kamers in het Breitenhof zijn comfortabel ingericht en voorzien van douche/wc en

föhn. Ontbijtbuffet met producten van eigen boerderij, gezellige gastenkamer met tv.

Indien gewenst ook te boeken ...

ab

€ 52,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

app/2 slaapkamers/douche, wc

Liefdevol ingerichte vakantiewoningen met uitzicht op de Möslalm (in

het Breitenhof) voor 4 - 6 personen, ca. 70 m² met 2 slaapkamers,

douche/wc, goed ingerichte en ruime woonkeuken met

afwasmachine,...

ab

€ 27,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer
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Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Liefdevol ingerichte vakantiewoningen met uitzicht op de Buchacker (in

het Breitenhof) voor 4 - 6 personen, ca. 70 m² met 2 slaapkamers

(daarvan 1 met 2 een-persoonsbedden mogelijk), douche/wc, goed ...

ab

€ 27,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Appartement Bergblume - in Haus Breiten. Ingericht met 2 slaapkamers, douche/wc,

grote & exclusief ingerichte woonkeuken, afwasmachine, sat-tv, balkon op het zuiden en

westen, daarnaast een groot terr...

ab

€ 50,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Appartement Alpenrose - in Haus Breiten. oppervlakte: ca. 60m², 2

slaapkamers, 1 daarvan met balkon, grote woonkeuken met

flatscreen-tv, afwasmachine en balkon, douche/wc met föhn en

make-up spiegel.

ab

€ 50,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer
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Voorwaarden
Extra: Eindschoonmaak, toeristenbelasting
Kinderkorting: tot 4 jaar 100%

Laat ons a.u.b. vooraf weten hoe laat u ongeveer denkt aan te komen!
Voor kamers/appartementen die u geboekt hebt in het Breitenhof, a.u.b. aanbellen bij Haus Breiten, Mitterweg 4 (het huis naast
de boerderij).

De regio Hohe Salve biedt opvang voor de allerkleinsten (1-3 jaar) direct bij het dalstation in Hopfgarten. In de Kids Club
worden de kleintjes competent en liefdevol verzorgd.

Inclusief:
- Skibus in het skigebied Wilder Kaiser-Brixental
- Bus en stoptrein in de regio Kitzbüheler Alpen
- Deelname aan het activiteitenprogramma van het buro voor toerisme
- Skiguiding tijdens de Skihütten-Gaudi-weken
- Ponyrijden voor de kinderen in de zomer
- Parkeerplaatsen bij het huis

Haus Breiten & Breitenhof
Boerderij in Angath

Mitterweg 2 & 4
A-6321 Angath
E-mail: breitenhof@gmx.at
Telefoon: 0043 681 10742873
https://www.breitenhof-tirol.at/


