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Haus Geigenmacher
Vakantiewoning in Hopfgarten im Brixental

  
Hopfgarten im Brixental

Lieve gasten!

Haus Geigenmacher, het adres voor uw vakantie, ligt direct aan de voet van de Hohe Salve.

Het hele jaar door bieden we u in het hart van Tirol vier gezellige tweepersoonskamers, een 1-persoonskamer en een
familiekamer, bestaand uit twee aaneengesloten kamers met eigen badkamer. In de periode van 1 april tot 30 november
bieden we een gezellige vakantiewoning aan, bestaand uit onze kamers “Natur” en “Romantik” met keuken en recreatiekamer.

Ons privé-kamerverhuur-huis is ontstaan in harmonie met de traditie en de natuur. In een met net zoveel liefde voor detail
ingerichte ontbijt- en recreatieruimte kunt u ´s ochtends van 07:30 – 08:30 uur met huiseigen specialiteiten op krachten komen
voor de dag op de piste en het bereiken van de bergtoppen, en ´s avonds genieten van een lekker glaasje wijn of een koel
pilsje.

De gondelbaan Hohe Salve ligt op slechts 150 m afstand. De skischool zelfs op maar 50 m. Het maakt niet uit of u après ski
liefh...



Direct aan de skipiste · Direct aan de skibus/bushalte · Centrale ligging · Aan de wandelweg



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, etagedouche/etage -wc, bergkant

Modern en elegant ingericht en perfect om te ontspannen met uitzicht

op de Hohe Salve. In deze tweepersoonskamer vindt u gezelligheid en

moderne ambiance op 15 m². Een hydraulisch boxspringbed van 1,...

ab

€ 59,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 16 m²

Tweepersoonskamer, etagedouche/etage -wc, comfort

Kamer 2: "Erker" Biedt uitzicht op de Hohe Salve. In harmonie met

traditie, natuur en het moderne leven, is de 17 m² grote kamer met veel

liefde ingericht en biedt: Boxspringbed 1,80 m x 2,00 m....

ab

€ 59,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 17 m²
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Tweepersoonskamer, etagedouche/etage -wc, comfort

Kamer 3: „Natur" Modern en elegant ingericht met heerlijk uitzicht op

het groen. In de tweepersoonskamer „Natur“ vindt u gezelligheid met

moderne ambiance, met veel liefde voor detail op 16 m². Ee...

ab

€ 69,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC, deluxe

Kamer 4: „Romantik“ Modern, romantisch en elegant ingericht met

uitzicht op het groen. In onze twee-persoonskamer “Romantik” vindt u

gezelligheid en moderne sfeer, met veel liefde voor detail op ...

ab

€ 74,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

Éénpersoonskamer, etagedouche/etage -wc, comfort

Kamer 6: „ Tirol“ Deze volgens de landelijke traditie ingerichte kamer is

gereserveerd voor singles. Een babybedje voor alleenreizende ouders

kan er altijd bijgezet worden. Het heeft, net als de t...

ab

€ 109,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 13 m²
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Familiekamer, douche, WC, 2 slaapkamers

 ab

€ 298,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 30 m²

Appartement, douche of bad, WC, tuinzijde

 ab

€ 212,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 70 m²

Voorwaarden
50% aanbetaling bij boeking, 50% contant bij aankomst.
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Haus Geigenmacher
Vakantiewoning in Hopfgarten im Brixental

Brixentaler Str. 52
A-6361 Hopfgarten im Brixental
E-mail: shettwer@hausgeigenmacher.at
Telefoon: 0043 677 62773367
https://www.hausgeigenmacher.at/

Susanne Hettwer

Toen ik in 2018 – net voor mijn 50e verjaardag – met mijn ondertussen 16-jarige zoon Benedikt naar Oostenrijk ben

verhuisd, verheugden we ons er ontzettend op om in ons privé huis als kamerverhuurders voor onze gasten aan de

slag te gaan.

Wij vinden het nog steeds ontzettend leuk om mensen uit allerlei verschillende landen te leren kennen, die onze

liefde voor de natuur met ons delen. Wijzelf houden vooral van het zwemmen in de prachtige meren in onze

omgeving; zwemmen in de winter ook graag in het binnenbad en genieten aansluitend van het

wellness-programma. Wandelingen in de schilderachtige omgeving horen er voor ons ook gewoon bij. En als de tijd

het toelaat, trekken we ook graag wat sporen in de sneeuw op de piste. We vinden het heerlijk, als jullie je bij ons –

in familiaire sfeer – thuis voelen. We heten jullie graag in elk jaargetijde welkom en verheugen ons op gezellige

dagen met jullie, met een heerlijk ontbijt en gezellige en interessante gesprekken.

Hopelijk tot snel!

Susanne en Benedikt Hettwer
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