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HausManzl
Vakantiewoning in Hopfgarten

Welkom bij de familie Manzl in de prachtig gelegen wijk Elsbethen in de marktplaats Hopfgarten im Brixental. Ons huis heeft 2
vakantiewoningen, die zich op de 1e en 2e verdieping bevinden. Beide appartementen hebben een balkon met uitzicht op de
bergen en de tuin kan ook worden gebruikt.

Wij bieden een volautomatisch koffiezetapparaat met koffie voor gratis gebruik in beide accommodaties. Er is een
parkeerplaats voor elk appartement voor het huis.

Dankzij ons sleuteldepot kunt u op elk moment na 13.00 uur bij ons aankomen. De code hiervoor ontvangt u desgewenst
telefonisch van ons.
In het hele huis is gratis WiFi beschikbaar.
Desgewenst kunt u bij ons ook de was doen.

De Hohe Salve kabelbaan https://www.hohe.salve.at/ en het Salvenaland http://www.salvena-land.at/ liggen op loopafstand.
Het fiets- en wandelpad ligt direct voor de deur.

De fantastisch gelegen golfbaan in Westendorf https://www.gc-kitzbueheler-alpen.at/ ligt ook op slechts 6 km afstand van ons
huis.
Ki...



Weidegebied · In de buurt van het bos · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Stadsrand · Direct aan de loipe · Rustige

ligging · Aan de wandelweg · Met de auto niet bereikbaar



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app nr. 2/2 slaapkamers/douche, wc

Het lichte en gezellige appartement 2 ligt op de 1e verdieping. Deze

biedt 2 slaapkamers met elk een 2-persoonsbed, een badkamer,

separate wc en een grote woonkeuken. Vanaf hier komt u op het grote

te...

ab

€ 200,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer

app nr. 1/2 slaapkamers/douche, wc

Het compleet gerenoveerde appartement 1 ligt op de 2e verdieping

van het huis. Het heeft een slaapkamer met een twee-persoonsbed,

waar ook de douche en de wasbak te vinden zijn. Vanuit deze kamer

heef...

ab

€ 200,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer

Voorwaarden
Inclusief: stroom, water, verwarming, parkeren Exclusief: toeristenbelasting en eindschoonmaak
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