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Haus Tiefenbacher
Vakantiewoning in Brixen im Thale

Ons gezellig ingerichte, familievriendelijke huis ligt in het centrum van Brixen im Thale. De recreatieve mogelijkheden, winkels
en restaurants bereikt u in een paar minuten lopen. De gondelbaan Hochbrixen waarmee u de Filzalmsee en SkiWelt Wilder
Kaiser - Brixental kunt bereiken, ligt vlakbij. Bij de skilift komt u comfortabel met de gratis skibus, die direct bij ons huis stopt.

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



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

gezellig ingerichte twee-persoonskamer met douche/wc, kabel-tv, safe,

radiowekker, föhn, balkon, verwen-ontbijt, gratis w-lan.

ab

€ 68,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

Familiekamer voor 2 volwassenen en 2 kinderen

De tweepersoonskamer Elisabeth met douche/toilet/balkon kan

geboekt worden als tweepersoonskamer voor 2 personen, of als

familiekamer met extra kinderkamers (stapelbedden) voor 1 of 2

kinderen tot 14 ...

ab

€ 76,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 2 Slaapkamer · 30 m²
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Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

gezellig ingericht appartement, 2 twee-persoons slaapkamers, eigen

entree, broodjesservice mogelijk, goed ingerichte keuken, rustig

appartement, gratis w-lan.

ab

€ 88,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 29 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

nieuw, gezellig appartement voor 2-3 personen, met een slaapkamer en

een woon-slaapkamer, goed ingerichte keuken, douche en wc, gratis

w-lan.

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 47 m²

Voorwaarden
incl. w-lan, beddengoed, stroom, verwarming, water. Excl. Wasmachine, droger, telefoon.
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