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Appartement Christine
Vakantiewoning in Brixen im Thale

Ons huis ligt zonnig, rustig en toch centraal in Brixen im Thale met prachtig uitzicht over de bergen van de Kizbüheler Alpen.

Op slechts 250m van de gondelbaan Hochbrixen met directe instap in SkiWelt Wilder Kaiser Brixental en naar het
dorpscentrum van Brixen im Thale.

Daarnaast is ons huis een perfect beginpunt voor talrijke mountainbike tochten door de Kitzbüheler Alpen. We bieden een
compleet ingerichte fietsenwerkplaats en de mogelijkheid uw fiets schoon te maken. Voor de kinderen hebben we een grote
tuin met speelplaats. Een fietsen- en skiberging incl. schoendroger staat ook tot uw beschikking!



Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · Direct aan de skipiste · Rustige ligging · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/1 slaapkamer/douche, wc

Comfortabel ingericht, licht appartement met houten slaapkamer en

zonnig balkon en een aparte wc voor 2-4 personen, rustig en centraal

gondelbanen en het dorpscentrum.

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 47 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

Comfortabel ingerichte woning met grote, lichte woonkamer en

compleet ingerichte keuken (incl. oven en afwasmachine). Zonnig

balkon met grandioos uitzicht Ruime badkamer, GRATIS WIFI, 250m...

ab

€ 135,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 57 m²
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Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Comfortabel ingericht appartement met grote ramen en een prachtig

uitzicht over het Brixental, voor 2-4 personen; compleet ingerichte

keuken incl. afwasmachine, zeer rustig gelegen op slechts 250m van...

ab

€ 85,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 52 m²

Voorwaarden
Gratis parkeerplaats voor het huis, gratis wifi, beddengoed, handdoeken, theedoeken in de prijs inbegrepen; eindschoonmaak €
35,-.
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