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HUBERTUS LOGIS Appartements ****
Vakantiewoning in Brixen im Thale

 EEN VAKANTIE MET ALLES ER OP, ER AAN EN ER IN BRIXEN IM THALE EN EEN HEEL BIJZONDER APPARTEMENTEN-HUIS Het mag
misschien wat overdreven klinken, maar zo is het nu eenmaal. Nieuw, modern ingericht en met een sensationeel uitzicht,
kunnen de gasten van het appartementenhuis HUBERTUS berg en dal van een comfortabel toevluchtsoord als uitgangspunt en
retraite-plek genieten. Hier in een regio, die zowel een winterparadijs als een zomer-eldorado is; die ter plekke alle
vakantie-stukken speelt, in de omgeving wereldbekend is en die zoals geen ander zijn gasten enthousiast weet te krijgen, te
vermaken en zich te laten ontspannen. VAN BUITEN ALLEEN AL KLASSE Het nieuwe appartementenhuis HUBERTUS maakt op
het eerste gezicht al een goede indruk. Ecologische houtbouw, moderne architectuur, de beste materialen, centraal gelegen en
een fantastisch uitzicht. HALLO EN WELKOM Garage, overdekte oprit, brede trappen, lift en voor fiets en skies een sportbox.
Ook niet slecht. Want de vakantie begint ...



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

Stadsrand · Sauna · Massage



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, bad, WC, 1 slaapkamer

Hout en stoffen uit de regio zijn liefdevol tot en luxueuze en sfeervolle

ambiance samengebracht. Vakantie met de hele familie en genoeg

plaats voor maximaal 4 personen. Inrichting: - 63 m² voor 2-4...

ab

€ 170,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 63 m²

Appartement, bad, WC, 1 slaapkamer

Hout en stoffen uit de regio zijn liefdevol tot en luxueuze en sfeervolle

ambiance samengebracht. Vakantie met de hele familie en genoeg

plaats voor maximaal 4 personen. Inrichting: - 60 m² voor 2-4...

ab

€ 170,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 60 m²
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Appartement, bad, WC, 1 slaapkamer

Hout en stoffen uit de regio zijn liefdevol tot en luxueuze en sfeervolle

ambiance samengebracht. Vakantie met de hele familie en genoeg

plaats voor maximaal 4 personen. Inrichting: - 65 m² voor 2-4...

ab

€ 180,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 65 m²

Appartement, bad, WC, 1 slaapkamer

Hout en stoffen uit de regio zijn liefdevol tot en luxueuze en sfeervolle

ambiance samengebracht. Vakantie met de hele familie en genoeg

plaats voor maximaal 4 personen. Inrichting: - 65 m² voor 2-4...

ab

€ 180,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 65 m²

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

Hout en stoffen uit de regio zijn liefdevol tot en luxueuze en sfeervolle

ambiance samengebracht. Vakantie met de hele familie en genoeg

plaats voor maximaal 6 personen. Inrichting: - 85 m² voor 4-6...

ab

€ 250,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 85 m²
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Appartement, bad, WC, 3 slaapkamers

Hout en stoffen uit de regio zijn liefdevol tot en luxueuze en sfeervolle

ambiance samengebracht. Vakantie met de hele familie en genoeg

plaats voor maximaal 8 personen. Inrichting: - 115 m² voor 6-...

ab

€ 360,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-7 Personen · 3 Slaapkamer · 115 m²

Appartement, bad, WC, 3 slaapkamers

Hout en stoffen uit de regio zijn liefdevol tot en luxueuze en sfeervolle

ambiance samengebracht. Vakantie met de hele familie en genoeg

plaats voor maximaal 8 personen. Inrichting: - 115 m² voor 6-...

ab

€ 360,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-7 Personen · 3 Slaapkamer · 115 m²

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

Sfeervol hout, heerlijke warmte van een knisperend haardvuur en fris

geurend beddengoed. In appartement Hohe Salve kunt u zich met uw

familie helemaal thuis voelen - met maximaal 7 personen. Luxueus, ...

ab

€ 341,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 90 m²
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Appartement, bad, WC, 3 slaapkamers

Sfeervol hout, heerlijke warmte van een knisperend haardvuur en fris

geurend beddengoed. In appartement Hohe Salve kunt u zich met uw

familie helemaal thuis voelen - met maximaal 8 personen. Luxueus, ...

ab

€ 420,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-7 Personen · 3 Slaapkamer · 160 m²

Voorwaarden
Gratis Wlan.

HUBERTUS LOGIS Appartements
Vakantiewoning in Brixen im Thale

Brixenbach 1
A-6364 Brixen im Thale
E-mail: logis@hubertus-brixen.at
Telefoon: 0043 5334 8342
http://www.hubertus-brixen.at

SIE LIEBEN DIESE 4 DINGE?

Zu uns kommen Gäste, die 4 besondere Dinge schätzen: Ein gediegenes Hotel bzw. ein

traumhaftes Apartmenthaus, eine optimale Lage, eine exklusive Größe und einen persönlichen

Service, der einem das Beste der Region ans Herz legt. Kurz gesagt: Just Perfect! Urlaub, wie wir Ihn

selber gerne machen: mit viel Sinn fürs Echte, regionale Qualität mit Tiefgang und Gastgeber, die

wissen, was einen Urlaub das Sahnehäubchen aufsetzt. Vielleicht gehören Sie ja zu dieser

speziellen Gattung von Gästen, dann... Herzlich Willkommen Ihre Familie Strobl
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