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Lehenhof
Boerderij in Hopfgarten im Brixental

Onze vrijstaande boerderij is rustig gelegen, direct achter het dorpscentrum op een heuvel. In 5 minuten lopen, bent u bij het
dorpscentrum van Hopfgarten. In de directe omgeving vindt u supermarkten, een apotheek, een bakker en een postkantoor.
Mobiliteit staat hoog in het vaandel van de regio Hohe Salve, daarom zijn in uw gastenkaart bus en trein geïncludeerd.
De gondelbaan ligt op 10 minuten lopen van ons huis. In de winter is het skigebied SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental te voet
bereikbaar. Het skigebied biedt ca. 280 km piste in alle moeilijkheidsgraden.
De afstand tot recreatiepark Salvenaland bedraagt 5 minuten met de auto.

Familie Ager heet u van harte welkom op het Lehenhof!



Weidegebied · Centrale ligging · Aan de wandelweg · Vrijstaande ligging · Rustige ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, toilet en bad/douche gescheiden, 2 slaapkamers

De ruime, lichte woning met balkon ligt op de 2e verdieping van onze

boerderij. De woning biedt 2 slaapkamers en een grote keuken met

open doorgang naar de woonkamer(en en slaapbank) . Badkamer en wc

...

ab

€ 75,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 76 m²

Appartement, toilet en bad/douche gescheiden, 1 slaapkamer

Dit ruime, lichte appartement ligt op de 2e verdieping van onze

boerderij. Het biedt een slaapkamer en een grote keuken met open

doorgang naar de woonkamer (en slaapbank voor 2 personen).

Badkamer en ...

ab

€ 75,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 56 m²
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Appartement, douche, WC, woon- slaapruimte

De lichte woning met balkon bevindt zich op de 1e verdieping van onze

boerderij. Het biedt een woon-slaapkamer (geen aparte slaapkamer)

met compleet ingerichte keuken, een badkamer met douche en wc. H...

ab

€ 60,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 36 m²

Voorwaarden
Inclusief: stroom, water, verwarming, vuilnis
Exclusief: toeristenbelasting, eindschoonmaak

Huisdieren niet toegestaan.
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