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Chalet Ursteinhütte
Hütte / Schutzhütte in Kelchsau

De Ursteinhütte vat de ziel van het wildromantische, natuurlijke hoogdal en betovert haar gasten met een weldadig gevoel van
een warm en gezellig thuis!
Het harmonieus gerenoveerde interieur past prachtig bij de kleurrijke, alpine omgeving.
Plof neer op de comfortabele bank en luister naar de knisperende houtkachel en geniet van de ambiance van de cottage.
Een volledig uitgeruste keuken met aangrenzende eetkamer, evenals 2 badkamers, 2 WC's, 4 slaapkamers en een kleine
garderobe completeren het interieur. Een geothermisch verwarmingssysteem zorgt voor behaaglijke warmte en er is nu ook
WiFi beschikbaar.
Een zonnig terras op het zuiden en een tuin die zich uitstrekt rond de cottage wachten op u bij het ontbijt.
Voor de deur ligt een van de mooiste wandel- en skitochtengebieden van Tirol met fantastische bergtoppen. Rondom de hut
ligt ons alpenweidegebied met kleinere en grotere beekjes en het stuwmeer ... zeer geliefd bij jong en oud. Onze kleine kalfjes
grazen bij de hut en de koe...



Rustige ligging · Weidegebied · Aan de wandelweg · In de buurt van het bos · Bergachtige ligging · Vrijstaande ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Vakantiehuis, douche, WC, 4 of meer slaapkamers

Authentiek, maar modern ingericht chalet met 3 kamers met een

twee-persoonsbed en 1 kamer met 2 een-persoonsbedden voor in

totaal max. 8 personen. Het chalet wordt alleen aan u verhuurd en biedt

alle ...

ab

€ 31,88
per persoon op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-8 Personen · 4 Slaapkamer · 130 m²

Voorwaarden
Inclusief: brandhout voor de duur van het verblijf
Geen contante betaling mogelijk!

Wij vragen uw begrip voor het feit dat huisdieren niet zonder uitzondering zijn toegestaan.
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