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

Objectnr. 631658

Appartement voor max. 4 personen,
Blaibach, Beierse Woud (natuurpark Oberer Bayerischer Wald)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/631658
Minimale huurduur: 2 nachten
Minimale bezetting: 2 personen
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 2

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 289
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting ca. EUR 1,20 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen)

Over dit object
Vakantie-appartement met eigen serre, rustig gelegen
Deze vakantiewoning ligt rustig en ver van de hoofdstraten met heerlijk zicht op het dal en het kleine plaatsje Blaibach in de
Oberpfalz.
De vakantiewoning met 80 m² is voor u ingericht met een complete keuken, die beschikt over het noodzakelijke serviesgoed,
bestek en pannen, evenals een koelkast met vriesvak, koffiezetapparaat, kookplaat, broodrooster en een waterkoker. Er is een
eethoek met tafel en stoelen en een comfortabele woonruimte met bank en sat.-tv. Vanuit de woonruimte heeft u toegang tot de
serre. Bovendien beschikt de woning over twee slaapkamers, waarvan een met tweepersoonsbed en de andere met twee
eenpersoonsbedden. De badkamer met douche/toilet is doelmatig ingericht. De handdoeken s.v.p. zelf meenemen.
Vanuit de serre heeft u een fraai uitzicht op het dal. Het perceel biedt u bovendien een ligwei (met ligstoelen en parasol),
barbecueplek en een tafeltennistafel (batjes en ballen kunt u lenen). Het terrein is volledig omheind.
U kunt ook kosteloos gebruik maken van een kluisje. Uw voertuig kunt u op de bij het huis horende parkeerplaats parkeren.

pagina 1

De vakantiewoning is rustig gelegen. Bos- en weidepaden zijn direct te bereiken. De Kneippkuurplaats Bad Kötzing ligt ca. vijf
kilometer van het huis vandaan en biedt talrijke winkels en recreatiemogelijkheden.

huisinformatie
Ca. 80 m², 4 personen, 2 slaapkamers, 1 badkamer, 80 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
radio, kluis, satelliet-tv

Keuken
kookplaat, koelkast, mini-oven, koffiezetapparaat met pads, broodrooster, waterkoker

Afstanden
visstek ca. 5 km, bars/clubs/uitgaan ca. 5 km, station ca. 3 km, bergbaan ca. 25 km, levensmiddelenzaak ca. 3 km,
dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 5 km, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 3 km, Mogelijkheid tot paardrijden ca.
5 km, café/restaurant ca. 5 km, zwembad ca. 5 km, meer ca. 3 km, skipiste ca. 25 km, langlaufloipe ca. 25 km, skischool ca. 25
km, tennisbaan ca. 5 km, kabelbaan ca. 25 km, in de buurt van de skipiste

Buitenbereik
tuin: voor gemeenschappelijk gebruik, houtskoolbarbecue, serre, privéparkeerplaatsen in totaal: 2

Overige
aanbieder woont op het perceel, geen internet aanwezig, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 16-06-2019, 18:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/631658. 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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