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Appartement Seidner 2
Vakantiewoning in Angerberg

Haus Embach

Ons appartementenhuis in Embach ligt ten noordwesten van het gemeentegebied van Angerberg in een mooi landelijk en
rustig woongebied.
Hier kunt u aan de voet van de berg „Buchacker“ de hele dag van de zon genieten.
Het dorpscentrum ligt op ca. 2 km afstand, waar u ´s ochtends vers brood kunt halen en waar een kleine kruidenier is, zoals u
die van vroeger kent.
Onze grote appartementen in Embach/Angerberg hebben een oppervlakte van 67 m² en de kleine appartementen zijn 37 m²
groot. De appartementen zijn zodanig ingericht dat er makkelijk meerdere personen in kunnen verblijven om vakantie te
vieren.
Voor het huis bieden we onze gasten een carport om hun auto onder te parkeren.
De idyllische ligging en goede verbinding naar Wörgl zorgt dat onze appartementen een echt hoogtepunt zijn in de
vakantiewereld.



In de buurt van het bos · Bergachtige ligging · Rustige ligging · Vrijstaande ligging · Weidegebied



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, bad, WC, balkon

Dit appartement ligt op de begane grond. Het is een goed ingericht

appartement met een oppervlakte van 37 m². De woon-slaapkamer

biedt een twee-persoonsbed en een zit- en eethoek. Daarnaast een

badkam...

ab

€ 156,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 33 m²

Appartement, douche of bad, WC, balkon

Het appartement ligt op de begane grond. Het is een goed ingericht

appartement met een oppervlakte van 37 m². De woon-slaapkamer

biedt een twee-persoons en een een-persoonsbed en een zit- en

eethoek. ...

ab

€ 160,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 33 m²
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Appartement, bad, balkon

Het appartement ligt op de begane grond. Het is een goed ingericht

appartement met een oppervlakte van ca. 67 m². Het biedt in totaal 3

slaapkamers met tv. Twee slaapkamers hebben elk een twee-persoon...

ab

€ 256,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-8 Personen · 3 Slaapkamer · 65 m²

Voorwaarden
Inclusief: stroom, water, verwarming
Exclusief: toeristenbelasting (€ 1,00 per nacht per persoon in Angerberg)

Huisdieren: € 15,00 per nacht
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