Meer keuze, gecontroleerde beoordelingen, laagste prijs
Dat is atraveo, de grote vakantiehuizenmarkt op internet
www.atraveo.be/

Objectnr. 113662

Vakantiehuis voor max. 4 personen,
Schnarrtanne, Ertsgebergte (westelijk Ertsgebergte)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/113662
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 400
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting inclusief (01-01-2020 t/m 08-01-2021), verwarmingskosten naar verbruik (verplicht) (01-01-2020 t/m 08-012021), water naar verbruik (verplicht) (01-01-2020 t/m 08-01-2021)

Over dit object
Aan de rand van het door de staat erkende resort Schnarrtanne bevindt het vakantiehuis zich op een perceel van 2700 m². Op de
begane grond van het huis is de woonkamer en de keuken. Waterkoker, broodrooster beschikbaar. De badkamer met wastafel en
douche en het aparte toilet bevinden zich ook op de begane grond. De twee slaapkamers met twee bedden (bedden met een
bedstee) op de zolder, zijn te bereiken via een houten trap vanuit de woonkamer. Het terras van 42 m² is bedekt met granieten
bestrating en Theumaer-platen. De grote tuin biedt volop mogelijkheden om te zonnebaden. Grote struiken beplanting, een
beekje en twee kleine vijvers sieren het eigendom en maken het tot een ware oase van rust. Het nabijgelegen bos, vele
wandelpaden, maneges in de omgeving en vele attracties in het hele Vogtland nodigen u uit voor een actieve vakantie. Het huis is
rookvrij. Broodbezorgservice op het terrein mogelijk. Activiteiten: Amusement Park Plohn (7 mijl), stuwmeer Schönheide (8 mijl),
buitenzwembad Brunn (sauna), wandelpad naar Kuhberg (3 mijl), Morgenröthe Rautenkranz, talrijke mooie restaurants in de
buurt, in het bospark Grünheide (ongeveer 3 km ) Er zijn skiverhuur, bowlen en een speeltuin. Skimogelijkheden: Schöneck (16
km), Eibenstock (19 km), Carlsfeld (22 km), Klingenthal (21 km), langlaufpiste.

Informatie over het object (2020)
- 1 TV
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- Afzuigkap
- Bouwmaterialen: Bouwmateriaal: Stenen
- Concept: Rookvrij huis
- Diepvriezer: Vriesvak
- Eigenaar: Brandhout te koop
- Extra kosten exclusief: Verbruikskosten exclusief
- Grill: Barbecue
- Grondstuk: Aangelegde tuin
- Haard: Houtkachel
- Huisdieren: Ja
- In de omgeving: Dierenwinkel, Losloopgebied, Dierenarts, Gemarkeerd wandelpad
- Isolatie: Wintergeïsoleerd
- Kachel: Elektrisch fornuis met oven
- Keuken: warm en koud water
- Koelkast
- Koffiemachine: Koffiezetapparaat
- Magnetron
- Parking: Gratis parkeren op locatie
- Stofzuiger
- Toilet: WC, zonder wastafel
- Tuin: Privétuin
- Tuinmeubelen
- Tv Ontvangst: Schotelantenne
- Type huis: Vakantiehuis
- Uitzicht 2: Uitzicht op de bergen
- Vloer: Begane gr. en 1e verdieping

huisinformatie
Ca. 60 m², 4 personen, geschikt voor de winter, 2 slaapkamers, bouwjaar 1975, 1 badkamer, renovatiejaar 2014, 2700 m²
perceeloppervlakte

Woonbereik
kachel, tv: 1 TV, satelliet-tv

Keuken
diepvriesvak, kookplaat, koffiezetapparaat, keuken: warm en koud water, koelkast, magnetron

Badkamer/Toilet
toilet (vanaf 01-01-2020)

Afstanden (hemelsbreedte)
vliegveld ca. 70 km, openluchtzwembad ca. 3 km, plaats ca. 25 km, café/restaurant ca. 500 m, meer ca. 3 km, skipiste ca. 16 km,
langlaufloipe ca. 3 km
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Buitenbereik
tuin: Privétuin, tuinmeubilair, barbecue, 2 parkeerplaatsen: Gratis parkeren op locatie

Overige
uitzicht op de bergen, uitzicht op de bergen, uitzicht op de bergen, uitzicht op de bergen (vanaf 01-01-2020), haardhout:
Brandhout te koop, stofzuiger, huisdieren zijn toegestaan (max. 2)

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-01-2020, 02:01
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/113662. Als u vragen hebt, kunt u zich wenden tot
onze klantenservice (zie website). Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat informatie over beschikbaarheden en prijzen in de loop van
de tijd kan wijzigen.
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