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Appartement Haus Christine
Vakantiewoning in Brixen im Thale

Aan de rustige dorpsrand van Brixen im Thale bevindt zich het Das Christine Appartement. Hier genieten onze gasten een
prachtig uitzicht op de Kitzbüheler Alpen en het is op slechts 7 minuten loopafstand van het dorpscentrum. Het bestaat uit zes
verschillende appartementen, maar alle zijn erg comfortabel en volledig ingericht. De appartementen bestaan uit één of twee
slaapkamers met douche en toilet, een woonkamer met slaapbank en een keuken. Ieder appartement heeft zij eigen balkon.
“The Campers” is het restaurant op de camping en biedt verschillende Tiroler en internationale specialiteiten. Hier kunt u ook ´s
ochtends uw brood kopen of gezellig in het restaurant ontbijten.
Het Das Christine Appartement is het ideale startpunt voor wandelingen en andere sportieve activiteiten.

Direct aan de loipe · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos · Vrijstaande ligging ·

Rustige ligging · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, bad, WC, bergkant

Groot appartement op de begane grond. Twee slaapkamers met een

tweepersoonsbed. Badkamer met douche en WC. Grote keuken.

Woonkamer met slaapbank voor 2 andere personen.

ab

€ 71,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 95 m²

app/1 slaapkamer/douche of bad, wc

Appartement met een slaapkamer - tweepersoonsbed, stapelbed en

satelliet-tv - een keuken-woonkamer - met extra slaapbank en

satelliet-tv - keuken uitgerust met koffiezetapparaat, waterkoker,

magnetron...

ab

€ 79,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 1 Slaapkamer · 47 m²
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Appartement, toilet en bad/douche gescheiden, bergkant

Klein appartement met een slaapkamer met een tweepersoonsbed.

Badkamer met douche en apart toilet. Woonkamer/keuken met

slaapbank. Balkon.

ab

€ 49,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 34 m²

Appartement, toilet en bad/douche gescheiden, bergkant

Appartement met grote keuken, woonkamer met slaapbank, 1

slaapkamer, douche, bad en aparte WC.

ab

€ 59,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 52 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Ruim appartement, 2 slaapkamers, 2 douches en 2 toiletten, keuken en

woonkamer met slaapbank.

ab

€ 92,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²
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Voorwaarden
Gratis W-Lan
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