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Apartments Spitzenblick
Vakantiewoning in Angerberg

Wie kent het gevoel van „ik heb echt vakantie nodig“ niet?

Als u uw vakantiedag graag begint in het ochtendzonnetje op het terras met vogelgefluit als achtergrondmuziek of van de
zonsondergang wilt genieten met een lekker glaasje, dan bent u in appartement Spitzenblick op het juiste adres. Met rondom
uitzicht op bos en bergen bieden de appartementen in het laatste huis van de straat, veel privacy. Hoge, lichte ruimtes met
reeën en konijnen als directe buren. In de modern ingerichte keuken is koken fijn. Mocht u toch uit eten willen, dan kunt u na
een korte wandeling kiezen uit het aanbod van meerdere gasthoven.
Zomer- of winterliefhebber, meer op rust of actie gesteld (directe instap in de langlaufloipe achter het huis, het dichtstbijzijnde
wandel- en skigebied op slechts een paar minuten rijden, op de fiets kunt u al vanaf de huisdeur genieten…), u komt hier
helemaal aan uw trekken.



Rustige ligging · Stadsrand · Weidegebied · In de buurt van het bos



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

Hier wordt u wakker met uitzicht op het groen en kunt u genieten van

uw ontbijt op het overdekte zonneterras van 18 m² met panoramisch

uitzicht of binnen bij de vensterbank. In de lichtovergoten badka...

ab

€ 107,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 48 m²

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

 ab

€ 94,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 55 m²
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Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

 ab

€ 114,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 47 m²

Voorwaarden
Prijs inclusief beddengoed, handdoeken, stroom, water, verwarming. Parkeerplaatsen gratis.
Huisdieren zijn alleen toegestaan op aanvraag en tegen een vergoeding van €15 per huisdier per nacht.
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