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Chalet zum Schneider Mascht
Vakantie accommodatie in Itter

Op de juist tijd, op de juiste plaats. Gewoon thuiskomen, gelukkig zijn.
Welkom in ons vakantiehuis Chalet "Zum Schneider Mascht" in Itter!
Beleef een ontspannen vakantie en kom helemaal bij in ons exclusieve chalet met een oppervlakte van 240 m², uitzicht op de
Wilde Kaiser, de Hohe Salve en de Pölven.

PURE NATUUR – ONTSPANNING – PLEZIER – HELEMAAL OP JE GEMAK VOELEN

Het met veel liefde in 2021 nieuw gebouwde Chalet „Zum Schneider Mascht“ biedt een exclusief ontspanningsgevoel voor
maximaal 10 gasten.

Het vakantiehuis is rustig gelegen, midden tussen prachtige Tiroolse boerderijen. Direct aan de voet van een van de mooiste
uitzichtsbergen, de Hohe Salve, op de uitloper van het zonneplateau van Itter – midden in SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental. Op
slechts 200 m van de nieuwe Salvista-gondelbaan. Het skiplezier begint dus al direct voor de huisdeur. Alle belangrijke zaken,
zoals bijvoorbeeld de gondelbaan, speeltuin, inkoopmogelijkheden en restaurants liggen in de direct nabijheid v...



Stadsrand · Bergachtige ligging · Direct aan het fietspad · Direct aan de skipiste · Direct aan de skibus/bushalte · Weidegebied · Aan de

wandelweg · Rustige ligging · Direct aan de loipe · In de buurt van het bos · Sauna · Rust- /relaxruimte



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Vakantiehuis, douche en bad, WC, 4 of meer slaapkamers

Aan de zonkant van de Alpen. Chalet-vakantie Hier vindt u een

compleet ingerichte, 240 m² grote, luxe accommodatie voor maximaal

10 personen. Het chalet biedt 5 slaapkamers, 3 badkamers, 2 aparte

wc´s...

ab

€ 499,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-10 Personen · 5 Slaapkamer · 283 m²

Voorwaarden
Inclusief: laadstation voor electrische auto´s, carport voor max. 4 auto´s en 2 extra parkeerplaatsen. Afsluitbare berging voor
fietsen en ski´s, wifi, sauna, wasmachine, skischoendroger en verwarmde omkleedruimte.

Exclusief: toeristenbelasting

Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.
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