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Energie-Ferienhaus Oktogon
Vakantie accommodatie in Itter

Het vakantiehuis met uitzicht op de kerk en Schloß Itter ligt in de Kitzbüheler Alpen – en wel in de obere Nasensiedlung 2a,
direct naast onze houtwerkplaats (u kunt werkgeluiden en zaaggeluiden horen) in Itter.
Het Ferienhaus Oktogon bestaat uit 3 verdieping en biedt alle comfort.

Op de begane grond vindt u de entree, 4 slaapkamers met flatscreen-tv en 2 badkamers met walk-in douche, dubbele wastafel,
handdoekdroger en föhn.
Op de bovenverdieping een compleet ingerichte, moderne keuken met afwasmachine, keramische kookplaat, oven,
magnetron, broodrooster, filter-koffiezetapparaat, waterkoker en koelkast.
In de kelder vindt u een wasmachine, skischoendroger en mogelijkheden om uw skikleding op te hangen.
De finse sauna en de rustruimte nodigen na een lange skidag uit tot relaxen en ontspannen! (Van mei tot november zijn de
kosten voor het gebruik van de sauna € 90,- per verblijf, indien gewenst)
Daarnaast biedt het een grote douche, een drinkfontein en een eigen wc.

Voor het huis is ...



Direct aan het fietspad · Aan de wandelweg · In de buurt van het bos · Direct aan de skibus/bushalte · Sauna · Rust- /relaxruimte



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

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

Ons energiezuinige vakantiehuis Oktogon biedt comfortabel en gezellig

wonen op een oppervlakte van 170 m². De 6 slaapkamers zijn liefdevol

ingericht. Er zijn 2 twee-persoonskamers, 1 drie-persoonskam...

ab

€ 225,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-13 Personen · 6 Slaapkamer · 170 m²

Voorwaarden
Inclusief: beddengoed, wifi

Borg €250,- cash bij aankomst
Handdoekenpakket indien gewenst €20,-/per persoon en verblijf (badlaken, grote douchehanddoek, handdoek).

In de zomer berekenen we €90,- per week voor het gebruik van de sauna (cash te betalen bij aankomst).
In de winter is het gebruik van de sauna inclusief.

Natuurlijk mag u uw vierbenige lieveling meenemen, daarvoor berekenen we €10,- per dag. In het vakantiehuis is maximaal 1
hond toegestaan. Tafellinnen, thee- en keukendoeken zelf meenemen a.u.b.
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Elisabeth Feller

Wir heißen Sie im Energie-Ferienhaus Oktogon herzlich willkommen!Familie Feller

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/energie-ferienhaus-oktogon.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Energie-Ferienhaus+Oktogon

