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Penning.Tirol
Vakantiewoning in Hopfgarten im Brixental

Hopfgarten im Brixental is de vakantieplaats voor iedereen die weer op krachten wil komen en het niet intensieve toerisme
waarderen. Bij ons vindt iedereen een plekje: gezinnen, koppels, grotere en kleinere groepen.
Het was onze grote wens om met hout te bouwen, met veel licht, warmte en de weldoende werking van natuurlijke
bouwmaterialen in huis te halen.
In Penning.Tirol schijnt van ´s ochtends tot ´s avonds de zon, als het mooi weer is natuurlijk. Daarom heten onze
appartementen ook morgendauw en avondrood.
De appartementen bevinden zich op de begane grond en de eerste verdieping van ons bijhuis.

Inrichting van de appartementen:
Appartement 1: „Morgentau“ BG (64 m², bestaand uit 2 slaapkamers, woonkamer, keuken, badkamer en wc).
Appartement 2: „Abendrot“ 1e verdieping (55 m², bestaand uit 1 slaapkamer, woonkamer, keuken, badkamer en wc). Op de
eerste verdieping bevindt zich ook nog een extra slaapkamer met eigen badkamer en wc, zodat het appartement op de eerste
verdieping uitgebre...



Direct aan de loipe · Bergachtige ligging · Aan de wandelweg



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

Appartement „Morgentau“ op de begane grond is geschikt voor

maximaal 6 personen en biedt een eigen garderobekast in de hal, een

ruime open woonkeuken met eettafel, slaapbank en tv. De 2

slaapkamers he...

ab

€ 136,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 73 m²

Appartement, douche of bad, WC, 1 slaapkamer

Op de eerste verdieping – direct onder het dak – vindt u appartement

“Abendrot”. Na de entree met garderobekast, een badkamer met

inloopdouche en aparte wc, nodigt de open woon-eetkamer maximaal

6 per...

ab

€ 116,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 55 m²
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Appartement, douche of bad, WC, 1 slaapkamer

Op de eerste verdieping – direct onder het dak – vindt u appartement

“Abendrot”. Na de entree met garderobekast, een badkamer met

inloopdouche en aparte wc, nodigt de open woon-eetkamer maximaal

6 per...

ab

€ 186,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

3-6 Personen · 1 Slaapkamer · 55 m²

Voorwaarden
Elk appartement heeft een eigen parkeerplaats onder de carport ter beschikking. Electrische auto´s kunnen vanaf de
parkeerplaats worden opgeladen.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
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