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

Objectnr. 1528922

Vakantiehuis voor max. 4 personen,
Burggen, Zwaben (Zwaben Beieren)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1528922
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 466

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting ca. EUR 1,00 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen)

Over dit object
Deze lichte en vriendelijk ingerichte vakantiewoning ligt in de gemeente Burggen in het westelijke deel van de Pfaffenwinkel. De
nabijheid van de bergen en de Opper-Beierse meren is ideaal om het fantastische landschap te leren kennen. Diverse, zeer goed
gemarkeerde en goed begaanbare routes met hetzelfde begin- en eindpunt nodigen uit tot wandelen en fietsen. Uw
vakantieverblijf beschikt over een eigen terras waarop u met een uitgebreid ontbijt de dag kunt beginnen of een actieve
vakantiedag gezellig kunt afsluiten. Maar het meest speciale is een eigen sauna waarin u na een actieve vakantiedag
ontspanning en rust vindt. Mogelijke uitstapjes in de omgeving: Wieskirche, klooster Wessobrunn, Buchheim Museum am
Starnberger See, Ammersee, de koninklijke kastelen Neuschwanstein, Linderhof en Hohenschwangau.

huisinformatie
Ca. 62 m², 4 personen, 1 slaapkamer, 1 badkamer
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Afstanden
visstek ca. 3 km, bars/clubs/uitgaan ca. 9 km, station ca. 10 km, boodschappen doen ca. 3 km, vliegveld ca. 100 km, rivier ca. 6
km, openluchtzwembad ca. 9 km, golfbaan ca. 6 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 1 km, Mogelijkheid tot paardrijden
ca. 3 km, café/restaurant ca. 3 km, zwembad ca. 9 km, meer ca. 3 km, skipiste ca. 30 km, tennisbaan ca. 10 km

Buitenbereik
tuin: gedeeld met eigenaar, 30 m2, tuinmeubilair, barbecue: houtskool, terras: privé, 20 m2

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
verwarming, kinderstoel, sauna: privé, huisdieren zijn toegestaan (max. 2), wasmachine, wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 16-06-2019, 11:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1528922. 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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