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

Objectnr. 164884

Appartement voor max. 2 personen,
Reit im Winkl, Beierse Alpen (Chiemgauer Alpen)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/164884
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 287

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 200,00 (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (27-04-2019 t/m 06-11-2020)
toeristenbelasting naar verbruik (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (01-01-2019 t/m 31-12-2022), toeristenbelasting ca. EUR 2,50
per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (01-01-2019 t/m 31-12-2022)

Over dit object
Locatie: woongebied, in een wijk Blindau.
Toegang/parkeren: mogelijkheid te parkeren op het grondstuk.
Grondstuk (medegebruik door andere vakantiegasten): ca. 950 m², gedeeltelijk omheind (hek, heg), weide.
Buitenplaatsen(openbaar gebruik): zitplaats buiten, meubels aanwezig, strandstoelen.
Wellness: privegebruik (beataling): sauna.
Infrastructuur: broodjesservice; wasmachine met munten; kantine/ verblijfsruimte; Ski-bergruimte (verwarming voor skischoenen).
Inclusief: verhuur dvd-player, verhuur rodelsleetjes. Drankenwinkel.

Buitenbereik (privé gebruik):
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Grondstuk: balkon, meubels aanwezig.

● Afstanden:
Centrum Reit im Winkl ca. 2 km. Salzburg ca. 74 km. München ca. 108 km.
Bushaltestop Bushalte ca. 30 m.
Buitenbad ca. 2 km, gratis toegang voor INTERCHALET-gasten.
Piste/skilift Winklmoosalm/Seeplatte ca. 7 km.
Langlaufpiste ca. 500 m.

appartement, 2 personen, 2 kamer(s), 1 slaapkamer(s), 1 badkamer(s), ca. 40 m², 1 etage(s), appartement op bovenverdieping 1.
Aanwijzing: Roken in het huurobject niet toegestaan.
Karakteristiek: Huurobject in het appartementenhuis.
Inrichting: fraai, met veel hout, gezellig, tegelbodem, parketbodem.
Faciliteiten: kabel-tv; Internettoegang Wi-Fi (inclusief); oliestook-centrale verwarming.

Indeling Ruimte:
Woonruimte: zitbank, uitgang balkon.
Eetplaats: in de woonruimte.
Keukentje: in de woonruimte. Keuken apparatuur en gerei: 4 kookplaten, bakoven, afwasmachine, koelkast, koffie-apparaat,
waterkoker, broodroster.
Slaapkamer 1: tweepersoonsbed, uitgang balkon.
Sanitair 1: douche, WC.

Bijkomende kosten ter plaatse € 2,15 per persoon en dag (afhankelijk van bezetting) plus Toeristenbelasting.
Bedlinnen/handdoeken Bedlinnen/ handdoeken aanwezig. Verschoning van het bedlinnen en de handdoeken, € 10 per persoon.
Waarborg € 200 (contant). Kinderbed/Kinderstoel alleen binnen het max. aantal pers., zonder kosten (aub. bestellen). Huisdier
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niet toegestaan.

huisinformatie
Ca. 40 m², 2 personen, vrijstaand, 1 slaapkamer

Woonbereik
tv

Keuken
oven, vaatwasser

Badkamer/Toilet
douche

Afstanden
vliegveld ca. 67,8 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 30 m, plaats ca. 2 km, skipiste ca. 500 m, in de buurt van de
skipiste

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Buitenbereik
speeltuin, terras

Overige
familievakantie, niet-rokenobject, sauna, tafeltennistafel, wasmachine, internet, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 16-06-2019, 10:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/164884. 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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