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Beerenhaus
Vakantie accommodatie in Brixen im Thale

In de winter is zondag meestal onze wisseldag, zodat u de veelal files op zaterdag op de weg kunt vermijden.
Das Beerenhaus heeft 4 appartementen voor 2-6 personen, eventueel te combineren met extra slaapplaatsen in 2 kelder
studio's. Ideaal om met meerder families vakanties te vieren. Ons huis ligt aan de rand van een bosgebied in de ongerepte
natuur, midden in de Kitzbüheler Alpen. Het huis geeft u directe toegang tot het SkiWelt/Kitzski skigebied. U kunt voor ons huis
met een korte skilift u skidag starten. Of u stapt voor het huis in de skibus, die u naar een van de gondels in Brixen brengt. U
geen auto meer nodig. Er is een verwarmd skihok in de kelder. Uw ski's kunnen in de skibox naast de garage. In de garage staan
sleetjes, terrastoelen en de BBQ voor u klaar. Een speeltuin, het zwembad/natuurbad and restaurants liggen op loopafstand. Op
zomeravonden kunt u reeën observeren die vanuit het bos op de weide komen om te grazen.



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos · Direct aan de

skipiste · Rustige ligging · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, toilet en bad/douche gescheiden, 2 slaapkamers

Dit gezellige appartement heeft een woonkamer met een hoekbank en

televisie. Een groot balkon op het zuiden. De volledig ingerichte nieuwe

moderne keuken heeft een zit/eethoek voor 6/8 personen. Nieuw...

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 100 m²

Appartement, toilet en bad/douche gescheiden, 2 slaapkamers

Dit gezellige appartement heeft een woonkamer met een ruime eettafel

voor 6 personen en een grote lounge bank. Een aparte volledig

ingerichte keuken. Op de begane grond met een eigen prive terras en

p...

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 90 m²

Voorwaarden
Inclusief: Verwarming, Electra, Water, Wifi en parkeerplaats.Borg: 100 €
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