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Haus Haggenmüller
Vakantie accommodatie in Hopfgarten im Brixental

Het nieuw gerenoveerde appartement in landhuisstijl ligt in het centrum van Hopfgarten im Brixental, winkels en talrijke
restaurants in de direct omgeving. De gondelbanen van SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental zijn lopend in een paar minuten
bereikbaar. Het appartement bestaat uit een liefdevol ingerichte slaapkamer, een stijlvolle woon-/slaapkamer met gezellige
eettafel, kachel, lcd-tv en slaapbank, badkamer met bad/douche en wc. De moderne, compleet ingerichte keuken, inclusief een
ruime veranda, is zeer geschikt voor een gezamenlijk ontbijt en draagt bij aan een ontspannen verblijf. Gratis wifi en
parkeermogelijkheden, berging voor skies of fietsen staat ook tot uw beschikking. De Kitzbüheler Alpen zijn ook in de zomer
zeer uitnodigend door de uitgebreide wandel- en mountainbikemogelijkheden. De grote tuin van Haus Hagenmüller, met
ligstoelen en een bbq plaats, biedt dan de ideale plek om te ontspannen. In de accommodatie mag niet gerookt worden,
huisdieren zijn niet toegestaan.



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



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche of bad, WC, 1 slaapkamer

Het romantische appartement ligt in het centrum van Hopfgarten, de

gondelbanen van SkiWelt, winkels en talrijke restaurants liggen vlakbij.

Wifi en parkeren gratis! Geniet van uw vakantie in de Kitzb...

ab

€ 125,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 70 m²

Appartement, douche of bad, WC, 1 slaapkamer

Het gezellige appartement ligt in het centrum van Hopfgarten, de

gondelbanen van SkiWelt, winkels en talrijke restaurants liggen vlakbij.

Wifi en parkeren gratis! Geniet van uw vakantie in de Kitzbüh...

ab

€ 120,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 70 m²
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Appartement, douche of bad, WC, 2 slaapkamers

Het ruime appartement in Landhaus Stil ligt in het centrum van

Hopfgarten. Talrijke inkoopmogelijkheden en restaurants liggen vlakbij.

De instap van Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental ligt op een slech...

ab

€ 140,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 80 m²

Voorwaarden
We behouden ons het recht voor, een aanbetaling van 30% binnen 2 weken na reservering in rekening te stellen. Het
restbedrag kan ter plekke betaald worden, cash of per overboeking. Herroepingsrecht is niet van toepassing, er gelden hier
annuleringsvoorwaarden.
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