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Weberhof
Boerderij in Hopfgarten im Brixental

Onze boerderij ligt op een plateau op ca. 830 m boven zeeniveau in een rustige en zonnige bergomgeving. We hebben 15
bedden, alle kamers zijn uitgerust met douche/wc, satelliet-tv en balkon. Wij bieden kamers met ontbijt. Onze boerderij is een
ideaal uitgangspunt voor vele wandelingen en fietstochten, gratis ponyritjes voor kinderen (onder begeleiding van ouders),
paardrijden (wij zijn geen officiële paardrijschool!) en koetsritten op aanvraag en winterrodelavonden en nog veel meer.

Gebruik van de natuurlijke vijver alleen mogelijk in de zomermaanden na overleg.



In de buurt van het bos · Rustige ligging · Aan de wandelweg · Vrijstaande ligging · Direct aan de loipe · Weidegebied · Sauna

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, douche, WC

Erg mooie, ruime kamers in boerenstijl, allemaal met flatscreen-sat-tv.

Alle kamers hebben douche/wc en een balkon. Twee-persoonskamers

kunnen ook als 1-persoonskamer geboekt worden.

ab

€ 49,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC

Erg mooie, ruime kamers in boerenstijl, allemaal met flatscreen-sat-tv.

Alle kamers hebben douche/wc en een balkon. Twee-persoonskamers

kunnen ook als 1-persoonskamer geboekt worden.

ab

€ 49,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²
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Driepersoonskamer, douche, WC

Erg mooie, ruime kamers in boerenstijl, allemaal met flatscreen-sat-tv.

Alle kamers hebben douche/wc en een balkon. Twee-persoonskamers

kunnen ook als 1-persoonskamer geboekt worden. Extra kosten EURO...

ab

€ 49,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

 ab

€ 200,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 63 m²

Voorwaarden
Huisdieren toegestaan - € 15,-/dag

Gratis wifi inclusief.
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