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Gästehaus Brix
Vakantiewoning in Kelchsau

Ons huis ligt in de Kelchsau, omringd door de mooie bergwereld.
We liggen op ca. 8 km van Hopfgarten en daarmee ook vanaf het grootste aaneengesloten skigebied SkiWelt Wilder
Kaiser-Brixental.
Meerdere keren per dag rijdt een skibus gratis en weer.
De langlaufloipe ligt vlakbij.

In de zomermaanden is de Kelchsau een ideaal startpunt voor talrijke wandelingen en mountainbiketochten door de Tiroolse
bergen. Het zwemmeer en het Salvenaland (groot speelpark met een zomerrodelbaan, minigolfbaan, glijbanen, trampoline,
enz.) laten ook de harten van de kinderen sneller slaan.

Ons huis biedt 2 vakantiewoningen voor 4 personen met een oppervlakte van 61 m² tot 65 m². De woningen beschikken over
een kleine hal, 2 slaapkamers, een compleet ingerichte woonkeuken, bad met wc en balkon.

Onze niet-rokerswoningen hebben sat-tv, gratis wifi, koffiezetapparaat, waterkoker, afwasmachine, magnetron en oven.
Beddengoed, handdoeken en baddoeken aanwezig.

We bieden ook 2 studio´s voor 2 personen met een ...



Weidegebied · Rustige ligging · Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Studio, douche, WC, balkon

Comfortabel en gezellig ingerichte studio met woon-, slaapkamer,

keukenblok met eethoek, douche/wc, kabel-tv en internetaansluiting.

Eindschoonmaak 25,00 EUR. Tot 3 nachten 4,00 EUR extra per perso...

ab

€ 50,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 21 m²

Studio, douche, WC

Comfortabel en gezellig ingerichte studio met woon-, slaapkamer,

keukenblok met eethoek, douche/wc, kabel-tv en internetaansluiting.

Eindschoonmaak 25,00 EUR. Tot 3 nachten 4,00 EUR extra per perso...

ab

€ 50,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 23 m²
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Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Comfortabel en compleet ingerichte vakantiewoning met een

woonkeuken, 2 slaapkamers met douche en wc. Afwasmachine,

magnetron, sat-tv, gratis wifi is aanwezig.

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 63 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Comfortabel en compleet ingerichte vakantiewoning met een balkon, 2

slaapkamers met douche en wc. Afwasmachine, magnetron, sat-tv,

gratis wifi is aanwezig. De vakantiewoning heeft een grote keuken en ...

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 62 m²

Voorwaarden
In 2023 is er een bouwplaats naast de deur voor de nieuwbouw van de brandweer van Kelchsau.
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