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Ferienwohnung Treichl
Vakantiewoning in Itter

Pure ontspanning vindt u in onze twee, in 2019 gebouwde, rustig gelegen appartementen in Itter. Door onze bijzonder
gunstige ligging is ons huis het ideale vertrekpunt om zowel in de zomer als in de winter van de natuur te genieten. Bij ons is
uw auto ook op vakantie. Een wandeling van 5 minuten brengt u naar het dorpscentrum met een kleine supermarkt. Bij
voldoende sneeuw ligt de langlaufloipe direct voor de deur. De skibushalte ligt op slechts een paar meter afstand. Van daaruit
bereikt u gemakkelijk de instap van het skigebied Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental met 288 kilometer pistes en 90 liften. In de
zomer kunnen veel wandel- of fietstochten direct voor ons huis worden gestart. Op warme zomerdagen kunt u verkoeling
zoeken in het naastgelegen buitenzwembad. Het beroemde "Hexenwasser" en de andere 6 bergavonturenwerelden en de
locaties van de beroemde tv-serie "Der Bergdoktor", Ellmau en Going am Wilden Kaiser, liggen op slechts een paar minuten
rijden.



Centrale ligging · Direct aan het fietspad · In de buurt van het bos · Rustige ligging · Weidegebied · Direct aan de skibus/bushalte · Aan de

wandelweg · Direct aan de skipiste · Direct aan de loipe · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, bad, WC, 1 slaapkamer

Appartement „Wilder Kaiser“ ligt op de begane grond en biedt een

ruime woonkeuken met eethoek en tv en is compleet ingericht

(afwasmachine, koffiezetapparaat, waterkoker, kookplaat, oven, enz.). In

de...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 52 m²

Appartement 'Wilde Kaiserin' 2 slaapkamers

Het ruime vakantieappartement „Wilde Kaiserin“ bestaat uit een ruime

woonkeuken met eethoek en tv en is compleet ingericht

(afwasmachine, koffiezetapparaat, waterkoker, kookplaat, oven, enz.).

In de ...

ab

€ 117,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 61 m²
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Appartement 'Wilde Kaiserin' 1 slaapkamer

Het ruime vakantieappartement „Wilde Kaiserin“ bestaat uit een ruime

woonkeuken met eethoek en tv en is compleet ingericht

(afwasmachine, koffiezetapparaat, waterkoker, kookplaat, oven, enz.).

In de ...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 2 Slaapkamer · 61 m²

Voorwaarden
Inclusief: stroom, water, verwarming, beddengoed, theedoeken, handdoeken, babybed op aanvraag
Exclusief: toeristenbelasting, eindschoonmaak

borgsom €250,- in contanten bij aankomst
Huisdieren zijn niet toegestaan.
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