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

Objectnr. 314586

Appartement voor max. 3 personen,
Stumm, Zillertal (Hochfügen-Hochzillertal)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/314586
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 287

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 150,00 (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (27-04-2019 t/m 30-10-2020)
toeristenbelasting ca. EUR 1,50 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (03-06-2019 t/m 31-12-2022)

Over dit object
Locatie: doodlopende weg, vrijstaand Gattererberg, hoogte 1200 m, uitzicht op panorama.
Toegang/parkeren: straat, sneeuwkettingen kan nodig zijn. mogelijkheid te parkeren op het grondstuk.
Buitenplaatsen(privegebruik): balkon, extra balkon, extra balkon, meubels aanwezig, barbecueplaats.
Sport/ vrije tijd: privegebruik (inclusief): kinderspeeltuin. privegebruik (inclusief): paardrijden. gemeenschappelijk gebruik
(inclusief): sleetjes.
Infrastructuur: Ski-bergruimte / skischoenen (verwarming voor skischoenen).
Belangrijke informatie: Bar op de begane grond is in het hoogseizoen dagelijks geopend van 9-22 uur (dinsdag rustdag), in het
naseizoen vrijdag tot zondag. Skibus: autobusje, tegen betaling.

● Afstanden:
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Centrum Stumm ca. 6 km. Kaltenbach ca. 8 km. Innsbruck ca. 60 km.
Dichtstbijzijnde winkelmogelijkheid (Stumm) ca. 6 km.
Treinstation Kaltenbach ca. 8 km. Vliegveld Innsbruck ca. 65 km.
Meer (zwemzone) ca. 10 km.
Buitenbad ca. 6 km. Zwemlandschap ca. 14 km (Erlebnistherme Zillertal).
Kabelbaan Zillertalarena, ca. 13,5 km.
Golfbaan ca. 11 km.
Piste/skilift Hochzillertalbahn ca. 8 km. Zillertalarena ca. 13,5 km.
Halteplaats voor skibus ca. 5 m.
Rodelbaan ca. 5 m (Länge 2 km).

appartement, 2 - 3 personen, 2 kamer(s), 1 slaapkamer(s), 1 badkamer(s), ca. 45 m², 1 etage(s), appartement op
bovenverdieping 1. Aanwijzing: Roken in het huurobject niet toegestaan. Appartement niet door deur afgesloten.
Karakteristiek: Huurobject in het meergezinshuis. Aanwijzing: Restaurant op de begane grond.
Inrichting: goed, tegelbodem, laminaatbodem.
Faciliteiten: sateliet-tv; Internettoegang Wi-Fi (inclusief); verwarming.

Indeling Ruimte:
Eetplaats: in de keuken.
Woonkeuken: apart, uitgang balkon. Keuken apparatuur en gerei: 4 ceran kookplaten, bakoven, koelkast, kleine vrieskast, koffieapparaat, waterkoker, broodroster.
Slaapkamer 1: tweepersoonsbed, opklapbed/ stretcher, uitgang balkon. Extra informatie: wastafel in de slaapkamer, douche in de
slaapkamer.
Sanitair 1: douche.
Sanitair 2: aparte WC.
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Bijkomende kosten ter plaatse 02.11.19-25.04.20 € 18 per persoon en verblijf (afhankelijk van bezetting), 25.04.20-31.10.20 € 14
per persoon en verblijf (afhankelijk van bezetting) plus Toeristenbelasting. Bedlinnen/handdoeken Bedlinnen aanwezig.
Handdoeken zelf meebrengen. Waarborg € 150 (contant). Kinderbed/Kinderstoel zonder kosten (op aanvraag). Huisdier niet
toegestaan.

huisinformatie
Ca. 45 m², 3 personen, vrijstaand, 1 slaapkamer

Woonbereik
tv

Keuken
oven, koelkast

Badkamer/Toilet
douche

Afstanden
vliegveld ca. 59,0 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 8 km, plaats ca. 6 km, meer ca. 10 km, skipiste ca. 13,5 km,
water (zee, meer enz.) ca. 10 km

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Buitenbereik
speeltuin, terras

Overige
13500 berg-/kabelbaan, golfbaan in de buurt, niet-rokenobject, Mogelijkheid tot paardrijden, internet, wifi, Huisdieren niet
toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-06-2019, 18:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/314586. 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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