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Appartementhaus Brixen
Vakantiewoning in Brixen im Thale

Ons huis ligt direct in het centrum van het dorp. Alle faciliteiten zoals bank, VVV-kantoor, skibushalte direct bij het huis. Een
ideaal vertrekpunt voor uw vrijetijdsactiviteiten (skiën, wandelen, sleeën, fietsen, zwemmen en alles wat u maar wilt).
Alle appartementen hebben een balkon en een volledig uitgeruste kitchenette, douche/WC, kamerkluis, SAT-TV, Premiere en

telefoon (ISDN) met uitbreiding. In het huis zijn er verschillende winkels aanwezig

Direct aan de loipe · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Direct aan de skipiste · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

uitgerust voor max. 5 personen Bestaande uit een woon/slaapkamer

met zithoek en eethoek, een slaapkamer met 3 bedden, kitchenette,

badkamer met douche en toilet. badkamer met douche, wastafel en WC

Gr...

ab

€ 166,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²
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Appartement, douche, WC, woon- slaapruimte

uitgerust voor max. 4 personen bestaande uit een woon/slaapkamer

met slaapbank/slaapbank, keukenblok, keukenhoek badkamer met

douche, wastafel en WC W-lan in elk appartement - gratis! Platte TV

ab

€ 96,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

Appartement, douche, WC, woon- slaapruimte

Bestaande uit een woon/slaapkamer met slaapbank/slaapbank en

eethoek, keuken, keuken, badkamer met douche en toilet. Badkamer

met douche, wastafel en WC, Alle appartementen hebben een balkon

en zijn g...

ab

€ 78,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 26 m²

Appartement, douche, WC, woon- slaapruimte

35m² bewoonbare oppervlakte en 10m² balkon uitgerust voor max. 4

personen bestaande uit een woon/slaapkamer met slaapbank en

eethoek, keuken, woonkamer/slaapkamer met slaapbank en eethoek

badkamer met...

ab

€ 101,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 35 m²
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Voorwaarden
Exclusief: eindschoonmaak EUR 41 , - tot EUR 48 , - (Afhankelijk van de grootte van de woning ) ;

Appartementhaus Brixen
Vakantiewoning in Brixen im Thale

Dorfstraße 96
A-6364 Brixen im Thale
E-mail: otto.seiwald@appartmenthaus-brixen.at
Telefoon: 0043 5334 8252
http://www.appartmenthaus-brixen.at


