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Appartement Franbichl
Vakantiewoning in Brixen im Thale

Op een hoogte van 870 meter vindt u onze mooie ingerichte boerderij 'Fran Bichl' te vinden. Gelegen aan de zonnige kant tuin,
dat is in het hart van de Kitzbüheler Alpen in het midden, belooft een rustige locatie en dit fantastisch panoramisch pure
ontspanning voor jong en oud. Het appartement is ideaal voor 9 personen. Es bestaat uit 4 slaapkamers (3
tweepersoonskamers en 1 triple), volledig uitgeruste keuken met een comfortabele slaapbank, 3 badkamers, skischoendroger,
groot balkon, terras,..

Weidegebied · Vrijstaande ligging · Bergachtige ligging · Rustige ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche of bad, 4 of meer slaapkamers

De hoogwaardige appartement bestaat uit 4 slaapkamers (3

tweepersoonskamers en 1 triple), volledig uitgeruste keuken, met een

comfortabele slaapbank, 3 badkamers, skischoendroger, groot balkon,

terras...

ab

€ 275,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-9 Personen · 4 Slaapkamer · 101 m²

Voorwaarden
Bij aankomst, een deposito van € 200,-, en de toeristenbelasting € 2,-/persoon vanaf 15/nacht verschuldigd
Incl.: verwarming/elektriciteit/water/beddengoed/1 hand en 1 badhanddoek/parking
Huisdieren zijn niet welkom
brood delivery service op aanvraag

Alleen geldig voor de zomer:
2 personen: 1 tweepersoonskamer (dubbel), 1 badkamer
3 of 4 personen: 2 tweepersoonskamers, 2 badkamers
5 of 6 personen: 3 tweepersoonskamers, 3 badkamers
7, 8 of 9 personen: 3 tweepersoonskamers, 1 driepersoonskamer (DBZ), 3 badkamers
10 personen: 3 dubbele, 1 DBZ, 1 gezellige slaapbank in de keuken, 3 badkamers
Alle varianten met elk een geweldige keuken, balkon, terras, skifieterkamer, ...
Extra kamers (max. 4) of badkamers (max 3) met extra kosten op aanvraag mogelijk: € 10, - / nacht
In de winter kan alleen een heel appartement (4 slaapkamers, 3 badkamers) worden gehuurd.
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Martina Beihammer

Wir Zwei lieben unseren schönen Hof "Franbichl, unsere Umgebung und die wundervolle Natur

rund um uns.

"Die schönste Zeit im Leben bilden die kleinen Momente, in denen du spürst, du bist zu richtigen

Zeit, am richtigen Ort."

Wir würden uns sehr freuen, Sie bald bei uns empfangen zu dürfen.

Herzliche Grüße von der Sonnenseite der Kitzbüheler Alpen - Eure Vermieter Martina und Mathias
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