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Ferienwohnung Zasselpeter
Vakantiewoning in Kelchsau

Ons privéhuis ligt in de Kelchsau, een zijdal van Hopfgarten im Brixental in Tirol. Op ca. 1.000 m zeehoogte omgeven door
weides en bossen en met een panoramisch uitzicht op de bergen dat tot de verbeelding spreekt, kunt u genieten van uw
winter- of zomervakantie in de Kitzbüheler Alpen, ver weg van de stress van alledag.
Ons huis is het ideale startpunt om te rodelen, après skiën, winterwandelen en nog veel meer - maar kom vooral om u daar zelf
van te overtuigen.
De volgende instapmogelijkheid in het grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk – SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental –
is in Hopfgarten.
Sneeuwkettingen of 4-wheel-drive noodzakelijk!!
In de zomer vindt u hier talrijke wandelwegen, die er op wachten om door u te worden ontdekt. De mooiste hutten nodigen u
uit om een aantal van hun regionale specialiteiten uit te proberen.



Weidegebied · Rustige ligging · Vrijstaande ligging · Aan de wandelweg · In de buurt van het bos



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, bad, WC, 4 of meer slaapkamers

De vakantiewoning ligt op de 1e verdieping, heeft 4 twee-persoons slaapkamers, 3

daarvan met balkon. * 2 twee-persoonskamers met douche/wc, sat-tv/radio * 2

twee-persoonskamers met koud en warm strom...

ab

€ 120,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-8 Personen · 1 Slaapkamer

Appartement, douche of bad, 2 slaapkamers

De vakantiewoning ligt op de parterre. De woning is nieuw en modern

ingericht. 2 slaapkamers met twee-persoonsbedden Woonkeuken,

compleet ingericht met extra kachel, afwasmachine, koelkast met

vriesv...

ab

€ 120,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 70 m²

Voorwaarden
Inclusief: beddengoed, servies en bestek, stroom, water, verwarming
Exclusief: toeristenbelasting, eindschoonmaak

Vuilniszakken en afval moeten door de huurder zelf afgevoerd worden. Er staan containers in Kelchsau (straat links voor de
Raiffeisenbank) voor glas, karton, enz.
Wifi per verblijf € 15,-
Check - in: vanaf 16.00 uur
Check - out: tot 10.00 uur

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/ferienwohnung-zasselpeter.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Ferienwohnung+Zasselpeter
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/ferienwohnung-zasselpeter.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Ferienwohnung+Zasselpeter


Ferienwohnung Zasselpeter
Vakantiewoning in Kelchsau

Treichlwaldweg 18
A-6361 Kelchsau
E-mail: hp.maissen@bluewin.ch
Telefoon: 0043 5335 40125


