
Appartement Steindl
Vakantiewoning in Brixen im Thale

Brixenbach 6 · A-6364 Brixen im Thale · haussteindl@hotmail.com · 0043 664 5166696

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/appartement-steindl.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Appartement+Steindl


Appartement Steindl
Vakantiewoning in Brixen im Thale

Ons huis ligt in het idyllische plaatsje Brixen im Thale, midden in het heerlijke berglandschap van de Kitzbüheler Alpen.
Aankomen - en u thuis voelen! Uw auto laat u tijdens uw vakantie op een van de overdekte parkeerplaatsen staan. Daarna
ontspant u zich in de grote tuin met grillhuisje. Direct aan de fiets- en wandelwegen staat uw zomervakantie niets meer in de
weg! In de winter ligt ons huis direct aan de langlaufloipe. De skibus, die vlakbij stopt, brengt u direct naar de instap van SkiWelt
Wilder Kaiser - Brixental met verbinding naar het skigebied Kitzbühel-Kirchberg! Maar u kunt tijdens uw vakantie ook rodelen,
sneeuwschoenwandelen of diverse andere activiteiten beoefenen. We verheugen ons op uw komst!

Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Rustige ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Gezellige, comfortabele vakantiewoning met compleet ingerichte

keuken met afwasmachine, oven en magnetron, woonkamer met

slaapbank, 1 slaapkamer, douche/wc, kabel-tv, broodjesservice.

ab

€ 60,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 36 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Gezellige, comfortabele vakantiewoning op de parterre met compleet

ingerichte woonkeuken, 2 slaapkamers met twee-persoonsbed en twee

enkele bedden, douche en wc, kabel-tv, broodjesservice.

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

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

Gezellige en comfortabele 110 m² grote vakantiewoning op de 2e

verdieping met balkon, keuken, grote woonkamer, 2 slaapkamers met

twee-persoons bedden en een kamer met een extra bed, douche en wc

apart...

ab

€ 110,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

4-6 Personen · 2 Slaapkamer · 110 m²

Voorwaarden
Inclusief: stroom, verwarming, beddengoed, servies en bestek Exclusief: broodjesservice Huisdieren toegestaan
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