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Appartement Heidegger
Vakantiewoning in Brixen im Thale

Onze moderne, comfortabele en gezellige appartementen liggen rustig en toch centraal in het dorpsdeel Brixenbach – in de
winter stapt u vlak bij ons huis de loipe op, de skibus stopt voor de huisdeur en bij goede sneeuwcondities kunt u bijna
helemaal naar ons huis skiën.

In de zomer het ideale startpunt voor uitgebreide wandelingen, fietstochten en vele andere recreatieve mogelijkheden of
gewoon om te ontspannen en te genieten.

Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · In de buurt van het bos · Rustige ligging · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Ons moderne en met veel liefde ingerichte appartement (50 m²)

bevindt zich in het souterrain. Het heeft een eigen entree met terras en

een open woonkeuken met slaapbank, badkamer met douche/wc en 1

sl...

ab

€ 87,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²
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Appartement, douche en bad, WC, 2 slaapkamers

Het moderne, nieuw ingerichte gezellige appartement (60 m²) heeft een

eigen entree, 2 slaapkamers (1 tweepersoonsbed + stapelbed & 1

tweepersoonsbed), een ruimte woonkeuken met eethoek en bank, een

ba...

ab

€ 117,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

Het appartement (55m2) heeft een eigen ingang, een balkon en is verdeeld over 2

verdiepingen. Begane grond met keuken-woonkamer, eethoek, bank en een aparte WC.

Op de bovenverdieping 2 aparte slaapkam...

ab

€ 106,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²

Voorwaarden
Inclusief: GRATIS wifi en parkeerplaats

Exclusief: toeristenbelasting en eindschoonmaak

Een skidepot vindt u direct bij de gondelbaan (extra kosten).
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Freya Schmitz

Herzlich Willkommen!

Wir freuen uns, Sie in unseren neuen Ferienwohnungen "Appartement Heidegger" begrüßen zu

dürfen. Verbringen Sie einen erholsamen Urlaub bei uns im schönen Brixental, ob gemütlich oder

abwechslungsreich - alles ist möglich. Auch die kleinen Gäste sind bei uns Herzlich Willkommen

und können sich in unserem Garten nach Herzenslust austoben.

Wir freuen uns auf Sie!

Freya & Rudi
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