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Appartement Hannes
Vakantiewoning in Brixen im Thale

We bieden hier in Brixen im Thale 3 gerenoveerde, uitstekend ingerichte vakantiewoningen voor 2-4 danwel voor 4-6 personen,
rustig en toch centraal gelegen. In alle woningen kunt u genieten van het prachtige uitzicht en de zon, omdat alle balkons op
het zuiden en oosten, danwel het westen liggen. Een carport is ook beschikbaar. De skibus naar de instap van SkiWelt Wilder
Kaiser - Brixental ligt op een paar minuten lopen. Bij goede sneeuwcondities kunt u ook de ski-afdaling vlakbij het huis kiezen.
Ook ´s zomers zijn de recreatiemogelijkheden goed bereikbaar. Ca. 500 m vanaf het recreatiecentrum met zwemmeer,
zwembad, tennisbanen, voetbalveld en openbare speeltuin. Startpunt voor mooie wandelingen.

Rustige ligging · Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/1 slaapkamer/douche, wc

Woon-slaapkamer, zit- en eethoek, sat-tv, compleet ingerichte keuken,

hal met kapstok, douche/wc, een aparte twee-persoons slaapkamer,

balkon

ab

€ 75,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 46 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Woon-slaapkamer, zit- en eethoek, sat-tv, compleet ingerichte keuken, hal met kapstok,

douche/wc, een aparte twee-persoons slaapkamer, balkon

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 46 m²
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app/2 slaapkamers/douche, wc

APPARTEMENT 2 is ca. 60 m2 groot met compleet ingerichte keuken,

woon-eetkamer, balkon zuid+oost, 2 slaapkamers, badkamer met

douche en bad, aparte wc. W-lan en sat-tv

ab

€ 92,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Appartement/Fewo, Dusche, WC, 2 Schlafräume

APPARTEMENT 2 is ca. 60 m2 groot met compleet ingerichte keuken, woon-eetkamer, balkon

zuid+oost, 2 slaapkamers, badkamer met douche en bad, aparte wc. W-lan en sat-tv

4 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Appartement 3 is ca. 45m² groot met compleet ingerichte keuken, eet-

en woonkamer, 1 slaapkamer, aparte douche en wc en balkon met

uitzicht op de Kitzbüheler Horn.

ab

€ 72,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 44 m²
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Voorwaarden
Inclusief: stroom, water, verwarming, beddengoed, handdoeken, theedoeken
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Telefoon: 0043 5334 8419


