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Appartement Perthaler
Vakantiewoning in Angerberg

Breng uw mooiste momenten door midden in de heerlijke rust en natuur in ons familievriendelijke tiroolse
appartementenlandhuis. De 3 grote appartementen (ca. 50 m²) betoveren door hun gezelligheid en de 2 slaapkamers, ook de
comfortabele inrichting (deels met stoomdouche), beddengoed, handdoeken en tafellinnen, föhn, magnetron, waterkoker,
kleine oven, sat-tv, internettoegang (gratis wifi) zijn bij onze gasten zeer geliefd. Daarnaast bieden we ook 2 kleine
appartementen (25-30 m²) en twee voor elk drie personen. Elk appartement beschikt over een balkon. In de skiberging kunt u
alle sportartikelen kwijt en natte- ski- of wandelkleding ophangen om te drogen. Een grote speelplaats voor het huis nodigt uit
tot spelen (zandbak, trampoline, schommel met glijbaan en ligweide), parkeermogelijkheid voor het huis. Op 5 minuten lopen
van ons vandaan staat een kleine skilift. Het dorp Angerberg ligt op slechts 10 minuten van Wörgl af en ligt op een hoogte van
650 m. Met 1.700 inwoners biedt het ...

Centrale ligging · Weidegebied · In de buurt van het bos



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app./woon-slaapkamer/douche, wc

 ab

€ 22,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

app/2 slaapkamers/douche, wc

 ab

€ 22,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer
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app/2 slaapkamers/douche, wc

 ab

€ 22,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer

app/woon-slaapkamer/douche, wc

 ab

€ 22,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

app/2 slaapkamers/douche, wc

 ab

€ 22,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer
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Appartement, douche, WC, woon- slaapruimte

 ab

€ 22,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

Appartement, douche, WC, woon- slaapruimte

 ab

€ 22,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

Voorwaarden
Huisdieren toegestaan: € 15,-/dag
Lokale belasting

Kinderkorting:
0-2 jaar - gratis
2-11 jaar - 30% korting
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