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Appartement Raffael
Vakantiewoning in Itter

Ons appartement Raffael ligt op een zeer zonnig plekje - centraal en toch rustig in het idyllische plaatsje Itter in de Kitzbüheler
Alpen en het perfecte startpunt voor uitstapjes in de regio.

We bieden u 2 modern ingericht, open appartement voor 2-4 personen.
Gratis wifi, parkeerplaats en in de winter een skiberging.

In de winter rijdt u in 5 minuten naar de instap van SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, de Salvista gondelbaan in Itter. Of maak
gebruik van de gratis skibus, die u daar comfortabel naartoe brengt. Skibushalte op 150 m afstand.
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental - een van de grootste en modernste skigebieden biedt u 280 km piste!
Instap in de langlaufloipe heel dichtbij.

In de zomer kunt u met de gastenkaart van de vakantieregio Hohe Salve gratis gebruik maken van het buitenzwembad Itter (op
ca. 5 minuten loopafstand). Vele wandel- en fietswegen direct voor de huisdeur wachten er op door u ontdekt te worden!

Wij verheugen ons op uw komst!

Familie Thaler



Rustige ligging · Aan de wandelweg · Centrale ligging · Direct aan de loipe · Weidegebied · In de buurt van het bos



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Gezellig, modern ingericht appartement voor 2-4 personen. De woning

is verdeeld over 2 etages - voor kinderen pas vanaf een leeftijd van 10

jaar geschikt. Woonkamer, keuken en aparte wc op de beneden...

ab

€ 92,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Gezellig, modern ingericht appartement voor 2-4 personen. De woning

is verdeeld over 2 etages - voor kinderen pas vanaf een leeftijd van 10

jaar geschikt. Woonkamer, keuken en aparte wc op de beneden...

ab

€ 92,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

Voorwaarden
Exclusief: eindschoonmaak (EUR 100,-)

Tijdens een langer verblijf wordt het appartement, indien gewenst, tussendoor schoongemaakt (EUR 60,-).

Het resterende bedrag wordt op de dag van aankomst rechtstreeks aan de gastheer of aanbieder betaald.
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