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

Objectnr. 666188

Studio voor max. 2 volwassenen + 2 kinderen,
Tiefenbach bij Oberstdorf, Allgäu (Allgäuer Alpen)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/666188
Minimale huurduur: 2 nachten
Minimale bezetting: 2 personen
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 2

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 399
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting geen, tot 11 jaar, toeristenbelasting ca. EUR 2,05 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen),
toeristenbelasting ca. EUR 1,60 per persoon / per dag (verplicht, tot 15 jaar, ter plaatse te betalen)

Over dit object
Huis Falkenberg (Dorfstreet Nr. 2) in Tiefenbach - dorpsdeel van Oberstdorf - is zonnige gevestigde und stil.
Ongeveer 150 m van het dorpscentrum en de bushalte. Goed-gegeven en comfortabel de woonplaats hebben een prachtige
mening van de alpen Allgäuer.
In het huis zijn 40 woningen. In groundfloor is de binnenpool (10.6 m x 5.6 m; 1.50 m diep), sauna (muntstukken), solarium
(muntstukken), wasserij-ruimte met was-machine (muntstukken), skiroom;
Het parkeren is bij het huis.
Het gebruik van het zwembad aan huisregelgeving is vrij, d.w.z.: Zwembad dagelijks van 7,00 am aan 9,00 p.m.
Met kosten (tegenmuntstukken):
Sauna + solarium dagelijks van 7,00 am aan 9,00 p.m.
De pool is jaarlijks van 2. Novemberweek tot 3. Dezemberweek sloot. Speciale aanbiedingen in dit keer!
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Visitor\'s belasting: Volwassenen € 2.05 per persoon en dag
kinderen (12 - 16 jaar) € 1.60 per persoon en dag
Allgäu Airport Memmingen (Oberstdorf-Memmingen 75 km):
Das gemütlich eingerichtete Studio mit Balkon für 2 bis 4 Pers. ist mit allem ausgestattet um einen erholsamen Urlaub zu
verbringen.

huisinformatie
Ca. 35 m², 4 personen (daarvan min. 2 kinderen), lift, 1e verdieping, type woning: wooneenheid in een huis, vrijstaand, type
gebouw: meergezinshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane grond: 3, 1 badkamer, renovatiejaar 2015,
900 m meter boven de zeespiegel

Woonbereik
kabel-tv

Keuken
oven, diepvriesvak, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, mini-oven, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Afstanden (hemelsbreedte)
visstek ca. 1 km, bars/clubs/uitgaan ca. 200 m, station ca. 7 km, bergbaan ca. 7 km, vliegveld ca. 42 km, golfbaan ca. 7 km,
levensmiddelenzaak ca. 200 m, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 250 m, Mogelijkheid tot paardrijden ca. 1 km,
café/restaurant ca. 200 m, meer ca. 10 km, skipiste ca. 300 m, skibus ca. 250 m, langlaufloipe ca. 1 km, skischool ca. 300 m,
tennisbaan ca. 7 km, watersport ca. 15 km, kabelbaan ca. 7 km, in de buurt van de skipiste

Buitenbereik
balkon, tuin, privéparkeerplaatsen in totaal: 1

Overige
verwarming: overal, geen groepsboeking, geen jeugdgroepen, kinderstoel, barbecueën niet toegestaan, niet-rokenobject,
stofzuiger, wasdroger in de buurt, wasmachine in de buurt, deels wifi, internet in de buurt., Huisdieren niet toegestaan

Bijzonderheid bij dit object
gemeenschappelijk zwembad

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 21-09-2020, 21:09
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/666188. 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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