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Sunnseit Lodge
Vakantie accommodatie in St. Johann in Tirol
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Sunnseit Lodge
Vakantie accommodatie in St. Johann in Tirol

Onze gezellige Sunnseit Lodge ligt midden in de Tiroler Kalkalpen met uitzicht op de Kitzbüheler Horn & de Wilder Kaiser. De
Tiroolse bergzon heet u de hele dag welkom. Binnen 10 minuten dompel je je onder in de wereld van het skicircuit
Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Het skicircus is niet alleen een van de grootste skigebieden van Oostenrijk, maar
ook voor kinderen met de Wildseeloder & Timok's Alm, een van de mooiste wandelgebieden van ons land. De 3 Länder
Freizeitarena, het plaatselijke skigebied van St. Johann, kan ook in 5 minuten met de auto worden bereikt. Voor de allerkleinsten
ligt ook het attractiepark "Familienland" op een steenworp afstand van onze lodge. Er zijn ook genoeg programma's voor slecht
weer - een ontspannende dag in de Tauern SPA in Zell am See / Kaprun; de Swarovski Kristalwerelden, diverse musea en nog
veel meer. Een geheime tip: de St. Johann-weekmarkt - elke vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
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Rustige ligging · Vrijstaande ligging · In de buurt van het bos · Weidegebied · Bergachtige ligging · Sauna · Rust- /relaxruimte ·

Infraroodcabine · Biosauna · Aroma stoombad · Stoombad · Overdekt zwembad · Kneipp-inrichting · Steen stoombad

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Vakantiehuis, douche en bad, WC, 3 slaapkamers

De hele dag vol zon! Stap gewoon uit het dagelijks leven en laat je ziel

bungelen. Wij bieden geen luxe, wat wij bieden is echte Tiroolse

warmte. Vakantie zoals toen - krakende houten vloer, comfortab...

ab

€ 105,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-7 Personen · 3 Slaapkamer · 120 m²

Vakantiehuis, douche en bad, WC, 3 slaapkamers

De hele dag vol zon! Stap gewoon uit het dagelijks leven en laat je ziel

bungelen. Wij bieden geen luxe, wat wij bieden is echte Tiroolse

warmte. Vakantie zoals toen - krakende houten vloer, comfortab...

ab

€ 148,50
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-7 Personen · 3 Slaapkamer · 120 m²
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Appartement, douche, WC, bergkant

Het appartement Sunnseit bevindt zich in het bijgebouw van de

Sunnseit Lodge. Het rustieke appartement van ca. 40m² is als volgt

ingedeeld: inkomhal, keuken met kitchenette en pelletkachel,

slaapkamer...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

Appartement, douche, WC, bergkant

Het appartement Sunnseit bevindt zich in het bijgebouw van de

Sunnseit Lodge. Het rustieke appartement van ca. 40m² is als volgt

ingedeeld: inkomhal, keuken met kitchenette en pelletkachel,

slaapkamer...

ab

€ 85,50
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

Voorwaarden
Inclusief hout (vakantiehuis), pellet, koffie & koffiefilter, azijn, olie, zout, peper, keukenrol, sodastream (vakantiehuis),
toiletpapier, tafellinnen, bedlinnen & handdoeken, tafellinnen.

Sunnseit Lodge
Vakantie accommodatie in St. Johann in Tirol

Winkl-Sonnseite 25/25a
A-6380 St. Johann in Tirol
E-mail: info@sunnseitlodge.at
Telefoon: 0043 664 1328403
https://www.sunnseitlodge.at/
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Magdalena Bucher

Wir freuen uns Euch bald als Gäste auf der St. Johanner "Sunnseit´n" begrüßen zu dürfen.
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