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Villa Grete
Vakantiewoning in St. Johann in Tirol

Dit appartement is gelegen op de begane grond van het onlangs in landelijke stijl gerenoveerde “Villa Grete” in St. Johann in
Tirol. Het appartement beschikt o.a. over een open woonkamer voorzien van een zonnige leeserker. De ruime woonkamer biedt
rijkelijk zit gelegenheid en is voorzien van een slaapbank. In de serre biedt een grote houten eettafel plaats aan 8 Personen, met
directe toegang tot het terras. De moderne ingerichte keuken, 3 slaapkamers, 3 badkamers en een ruime hal geeft voldoende
ruimte om samen met familie en/of vrienden te ontspannen. Vanuit het appartement zijn zowel het Kitzbüheler Horn als wel de
bekende Wilde Kaiser zichtbaar. Talrijke bedrijven, café´s en restaurants zorgen ervoor dat St. Johann in Tirol een geliefd
ontmoetingspunt is. Breng uw vakantie door in het hart van de Kitzbüheler Alpen! Door de uitstekende ligging zijn zowel in de
winter als wel in de zomer de natuur en talrijke excursies goed.



RegionSt.Johann in Tirol:kitzalps.cc

Direct aan de loipe · Centrale ligging · Aan de wandelweg · Rustige ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche en bad, WC, 3 slaapkamers

WLAN 75Mbit / s , kabel-tv , skiruimte met boot droger in de kelder ,

Keuken : koelkast met vriesvak , elektrische kookplaat , oven ,

vaatwasser, magnetron , blender , koffiezetapparaat, waterkoker Pr...

ab

€ 270,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-8 Personen · 3 Slaapkamer · 121 m²

Voorwaarden
WLAN 75Mbit/s, Kabel-TV, skiruimte met schoenendroger in de kelder, Keuken: koelkast met vriesvak, elektrische kookplaat,
oven, vaatwasser, magnetron, mixer, koffiezetapparaat, waterkoker. Prijs incl. Beddengoed en handdoeken, keuken en
tafellinnen Beddengoed en handdoeken worden elke week vervangen, geen tussentijdse reiniging Prijs excl. Touristenbelasting
en schoonmaakkosten
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