
Ferienwohnungen "Kober"
Vakantiewoning in Hopfgarten

Schmalzgasse 13 · A-6361 Hopfgarten · info@appartements-kober.at · 0043 5335 40337
Meer informatie op http://www.appartements-kober.at

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/ferienwohnungen-kober.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Ferienwohnungen+%22Kober%22


Ferienwohnungen "Kober"
Vakantiewoning in Hopfgarten

Haus KOBER ligt in het centrum van Hopfgarten en is de ideale vakantiebestemming voor gezinnen, stellen of kleine groepen.
De drie appartementen STITZ, HÖGER en ZIPFL staan voor een bijzonder huiselijk en comfortabel vakantieverblijf.

U kunt onze vakantiewoningen ook comfortabel en emissievrij bereiken met de trein (Hopfgarten Berglift), het station ligt op
minder dan vijf minuten lopen. Wij organiseren graag de pick-up. Ook de bushalte (100 m) en de berglift (400 m) als directe
verbinding naar de Kitzbüheler Alpen zijn vlakbij.

Per appartement is er één parkeerplaats beschikbaar, een e-laadstation is ook direct bij het huis, een betaalde
snellaadmogelijkheid ligt op slechts 300 m afstand.

Wasmachine, droger en opslagruimte voor ski's, sportuitrusting en schoenen zijn beschikbaar.

Inchecken vanaf 13.00 uur/uitchecken tot 10.00 uur.

Direct aan de skibus/bushalte · Centrale ligging · Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/2 slaapkamers/bad, wc

Gezellige flat met lichte houten lambrisering en elektrische tegelkachel.

Het appartement heeft een voorkamer met garderobe, twee

slaapkamers, een badkamer met ruime douche, een aparte WC, een

goed ui...

ab

€ 97,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Appartement, douche, 2 slaapkamers

Gezellige flat met lichte houten lambrisering en elektrische tegelkachel.

Het appartement heeft een hal met garderobe, twee slaapkamers, twee

badkamers met douche, een aparte WC, een goed uitgeruste k...

ab

€ 97,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²
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Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Gezellige flat met lichte houten lambrisering en elektrische tegelkachel.

Het appartement heeft een voorkamer met kledingkast, een

woonkamer met open doorgang naar het slaapgedeelte, een

slaapkamer me...

ab

€ 97,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

Voorwaarden
Geen huisdieren.

De prijs is plus een forfaitaire eindschoonmaak en lokale belasting. P
rijzen op aanvraag.
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