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Appartement Bachler
Vakantiewoning in Brixen im Thale

Gezellige, comfortabele vakantieappartementen. Van de hoofdweg af. Alle appartementen liggen op het zuiden, met balkon of
terras. Alle appartementen hebben een aparte keuken. Kinderbedjes en kinderstoel zijn aanwezig. Elk appartement heeft
kabel-tv. Grote ligweide en speeltuin. Bad- en handdoeken en theedoeken zijn aanwezig.
Zwemmeer en zwembad, wandeltijd 5 minuten. Skibushalte op 3 minuten van het huis. Ons huis heeft een verwarmde

skiruimte.
Gites voor 8-10 personen naast de deur, prijzen op aanvraag.



Weidegebied · Rustige ligging · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/1 slaapkamer/douche, wc

Het appartement bestaat uit een keuken-woonkamer met

slaapgelegenheid en een aparte slaapkamer, douche/toilet, balkon met

een gezellige Zitplaats voor zonnige dagen. Beddengoed, bad- en

handdoeken en ...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 27 m²

app/woon-slaapkamer/douche, wc

Dit appartement heeft een woonkamer en een slaapkamer, waarbij de

slaaphoek gescheiden is van de woonkamer. Daarnaast is er een grote

eethoek, een keuken en een badkamer met douche en toilet, balkon o...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 29 m²
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app/1 slaapkamer/douche, wc

Uw welzijn in dit appartement wordt verzorgd door een woonkamer en

slaapkamer (slaaphoek gescheiden van de woonkamer), 1 aparte

slaapkamer, een praktisch ingerichte keuken en 2 badkamers met

douche en...

ab

€ 120,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

Dit appartement heeft een grote woonkamer en slaapkamer (aparte

slaaphoek). Daarnaast zijn er twee aparte slaapkamers, een praktische

keuken en 2 badkamers met douche en toilet, terras op het zuiden, ...

ab

€ 140,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 44 m²

Voorwaarden
exclusief: lokale belasting, eindschoonmaak;
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