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

Objectnr. 1219270

Vakantiehuis voor max. 15 personen,
Mittersill, Salzburger Land (Weißsee Gletscherwelt)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1219270
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 1.326

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting ca. EUR 1,10 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen)

Over dit object
Dit is een van de grond af gerenoveerde, voormalige boerderij, ingericht in de stijl van een landhuis.
Een buitengewoon object op een rustige plaats, waar de moderne stenen vloer op de begane grond, een spiksplinternieuwe
keuken en een lichte woonkamer deze voormalige boerderij op vernieuwde wijzen laten stralen.
Vanaf het ruime terras heeft u een prachtig uitzicht over het berglandschap, bovendien wacht er op elke verdieping een balkon op
u.
Het terras nodigt u uit tot barbecueën, zonnebaden en ontspannen.
Voor de fietsers in de zomer en de skiërs in de winter staat in het bijgebouw een afsluitbare garage tot uw beschikking. De ski- en
schoenen-ruimte is uitgerust met een schoenendroger.
Voor de gasten van dit vakantiehuis stelt de eigenaar een sleutel ter beschikking die toegang geeft tot de privéweg naar
"Panoramabahn Kizbüheler Alpen".
Zo komt u zonder moeite en snel op de piste en weer terug.
Zowel in de winter als in de zomer is dit huis een perfecte uitvalsbasis om het aanbod van de regio te verkennen.
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Kosten voor het opladen van elektrische of hybride auto’s (indien mogelijk) zijn altijd naar verbruik en worden apart berekend
Parkeerplaatsen 8

huisinformatie
Ca. 300 m², 15 personen, 6 slaapkamers, 4 badkamers

Afstanden (hemelsbreedte)
bars/clubs/uitgaan ca. 5 km, station ca. 2,5 km, boodschappen doen ca. 5 km, vliegveld ca. 120 km, rivier ca. 2 km, golfbaan ca. 6
km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 2 km, plaats ca. 5 km, café/restaurant ca. 2 km, zwembad ca. 5 km, meer ca. 4
km, skibus ca. 1,5 km, tennisbaan ca. 5 km, watersport ca. 5 km

Buitenbereik
balkon, tuin, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
huisdieren zijn toegestaan (max. 1), wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 15-12-2019, 01:12
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1219270. 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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