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

Objectnr. 382232

Appartement voor max. 4 personen,
Schneizlreuth-Weißbach, Berchtesgadener Land

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/382232
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 999.999

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting ca. EUR 2,30 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen)

Over dit object
Schneizlreuth ligt 15 km. ten noorden van Berchtesgaden aan de grens met Oostenrijk. Het bevindt zich aan de voet van de
Alpen en biedt diverse prachtige wandelroutes door het middel- en hooggebergte dat onderdeel uitmaakt van het nationale park
Berchtesgadenerland. Op een 1000 m groot grondstuk op een zonnige plek met een geweldig uitzicht bevindt zich dit
karakteristieke Alpenchalet dat op de begane grond en de eerste etage onderdak biedt aan twee leuke woningen die met veel
hout zijn afgewerkt. De 4-pers. 382232 is over beide etages verspreid terwijl de 2-pers. 382233 geheel op de eerste etage
gelegen is en via een buitentrap kan worden bereikt. Gemeenschappelijk beschikt u over een tuin met tuinmeubelen, ligweide,
ligstoelen en barbecue.
Kosten voor het opladen van elektrische of hybride auto’s (indien mogelijk) zijn altijd naar verbruik en worden apart berekend

huisinformatie
Ca. 60 m², 4 personen, 1 slaapkamer, 2 badkamers
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Afstanden
boodschappen doen ca. 700 m, vliegveld ca. 30 km, openluchtzwembad ca. 7 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 10
km, plaats ca. 700 m, café/restaurant ca. 700 m, zwembad ca. 15 km, meer ca. 5 km, skipiste ca. 1 km

Buitenbereik
balkon, tuin: gedeeld met andere gasten, tuinmeubilair, barbecue, terras: privé

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
verwarming: CV, tafeltennistafel, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 27-06-2019, 02:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/382232. 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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