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Appartement Fischer
Vakantiewoning in St. Johann in Tirol

90%
50 Beoordelingen

Innsbrucker Straße 37 · A-6380 St. Johann in Tirol · info@appartement-fischer.at · 0043 681 20923818
Meer informatie op https://www.appartement-fischer.at/de/
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Appartement Fischer
Vakantiewoning in St. Johann in Tirol

Appartement Fischer St. Johann in Tirol in de Kitzbüheler Alpen, Tel. +43 681 20923818, . Elk appartement heeft een
flatscreen-tv en een balkon met uitzicht op de Kitzbüheler Horn or Wilder Kaiser.Oplaadstion voor elektrische auto`sDe
moderne appartementen van het Fischer zijn allemaal voorzien van een zithoek, satelliet-tv, een keuken en een badkamer met
een haardroger. Wi-Fi-toegangGasten kunnen gebruikmaken van de skiopslag met een droger voor skischoenen. Een
wasmachine is ook beschikbaar.Gasten van het Fischer Appartement hebben toegang tot Panorama Badewelt, het openbare
zwembad van St. Johann. privéparkeergelegenheid beschikbaar bij Appartement Fischer.In de winter: er is een langlaufloipe
vlak voor de deur. De gratis skibus stopt naast het huis.
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Centrale ligging · Direct aan het fietspad · Rustige ligging · Direct aan de skibus/bushalte

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app./woon-slaapkamer/douche, wc

1 kamerappartement,2 persoons Kooknis, Badkamer, Balkon woon -

slaapkamer met Box spring bed,satelleit - tv, kooknis met 4 kookplaten,

koelkasten koffiezetapparaat Panorama Badewelt St. Johann, fre...

ab

€ 52,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 24 m²

app/woon-slaapkamer/douche, wc

1 ½ kamerappartement: 2 - 3 persoons, kooknis, badkamer, Sudbalkon

als bovenstaand type, echter met een boxspringbed, satelliet - tv,

kooknis met 4 kookplaten, koffiezetapparaat Panorama Badewelt St.J...

ab

€ 59,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²
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app/1 slaapkamer/douche, wc

2 kamerappartement, 2 - Pers - 3 Pers., slapkamer mit 1

tweepersoonsbed en 1 eenpersoonsbed, in de woon- / slapkamer is en

persoonsbedbank, satelliet - tv, kooknis met 4 kookplaten,

koffiezetapparaat...

ab

€ 72,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 48 m²

app/1 slaapkamer/douche, wc

2 ½ kamerappartement, 2 - 3 persoons, 2-kamerapp., een slapkamer

met 1 tweepersoonsbed en 1 eenpersoonsbed,met een

tweepersoonsbedbank in de woon- / slaapkamer ,satelliet - tv, kooknis

met 4 kookpl...

ab

€ 79,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 43 m²

Appartement, douche, WC, niet-roker

Studio voor 1 persoon: woonkamer, keuken, douche en toilet, Boxspring

bed 1.60m x 2.00m + zithoek met bank en fauteuil + salontafel, smart

TV, Keuken: keramische kookplaat, oven, magnetron, koffiezeta...

ab

€ 76,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 22 m²
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Voorwaarden
Inclusief: elektra, water en verwarming
Panorama Badewelt St.Johann, swimmingpool indoor en outdoor,( vaste bedrog)
inclosief: WIFIExclusief: eindschoonmaak:Typ 1 € 45,- -Typ 2 € 49,-, Typ 3 en Typ 4 € 60,00,
toeristenbelasting € 2,20, broodjes - service,
creditcard möglich: VISA, Mastercard + creditcard kosten

Appartement Fischer
Vakantiewoning in St. Johann in Tirol

Innsbrucker Straße 37
A-6380 St. Johann in Tirol
E-mail: info@appartement-fischer.at
Telefoon: 0043 681 20923818
https://www.appartement-fischer.at/de/


