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Chalet Wastl und Chalet GrandWastl
Vakantie accommodatie in Wörgl

Chalet Wastl en Chalet Grand Wastl zijn deel van een chaletdorp met momenteel 12 chalets en zijn zowel authentiek als
modern ingericht. U woont alleen in het chalet en heeft zelfs een eigen tuin, die alleen door u gebruikt wordt. De chalets
hebben moderne, mooie badkamers met vloerverwarming en een woon-eetkamer met moderne keuken. De keukens zijn
compleet ingericht, ook een afwasmachine is aanwezig. Sat-tv en ook gratis wifi hoeft u niet te missen. Bakkerij Feiersinger
biedt een broodjes-breng-service aan, deze is zeer aan te bevelen! Of u met z´n tweetjes, met het hele gezin met de kinderen of
met vrienden komt: de chalets Wastl en Grand Wastl zijn de ideale accommodatie voor uitgebreide wandeltochten en
afwisselende skivakanties (afdaling en langlauf) in het grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk; SkiWelt Wilder Kaiser
- Brixental.



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

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Vakantiehuis, douche, WC, 4 of meer slaapkamers

(tot 10 personen) Rustig en idyllisch gelegen en voorzien van een

prachtig uitzicht over de bergen, ligt chalet Grand Wastl aan de bosrand

in Pinnersdorf. Zomer- of wintervakantie, het chalet en de om...

ab

€ 371,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-10 Personen · 5 Slaapkamer · 90 m²

Vakantiehuis, douche, WC, 3 slaapkamers

(tot 6 personen) Rustig en idyllisch gelegen en voorzien van een

prachtig uitzicht over de bergen, ligt chalet Wastl aan de bosrand in

Pinnersdorf. Zomer- of wintervakantie, het chalet en de omgeving ...

ab

€ 185,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 3 Slaapkamer · 45 m²

Voorwaarden
Inclusief: stroom, water, verwarming Exclusief: Chalet Wastl: eindschoonmaak € 15,00 per persoon/verblijf, € 200,00 borg en
toeristenbelasting Exclusief: Chalet Grand Wastl: eindschoonmaak € 15,00 per persoon/verblijf, € 300,00 borg en
toeristenbelasting Op afspraak mag u natuurlijk uw hond meebrengen - € 7,00 per nacht Prijzen inclusief beddengoed (wordt
voor u klaargelegd). Handdoeken en theedoeken zelf meenemen. Aanbetaling: 30% binnen 7 dagen na bevestiging van de
boeking Restbedrag: 70% binnen 4 weken voor aankomst
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