Meer keuze, gecontroleerde beoordelingen, laagste prijs
Dat is atraveo, de grote vakantiehuizenmarkt op internet
www.atraveo.nl/

Objectnr. 1615565

Appartement voor max. 4 personen,
Arrach, Beierse Woud (skigebied Großer Arber)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1615565
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 467

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting ca. EUR 1,30 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen, ) (01-01-2020 t/m 31-12-2023)

Over dit object
Gezinsvriendelijk en kindvriendelijk vakantiedorp "Am Hohen Bogen". In de wijk Kummersdorf, buiten de plaats, 3 km van het
centrum van Arrach, rustige ligging tegen een helling, gebied met weinig verkeer, 300 m van de bosrand, 100 m van het meer, 9
km van het skigebied. Voor medegebruik: volleybal, kinderspeelplaats (glijbaan, schommel, zandbak). In het complex: receptie,
restaurant, bowlingbaan (extra). Tafeltennis (extra). Centrale verwarming, wasmachine (extra), droger (voor medegebruik, extra).
Parkeerplaats bij het huis. Winkel 3 km, levensmiddelenwinkel 3 km, supermarkt 3 km, bakkerij 3 km, station "Hohenwarth" 1.5
km, openluchtzwembad 10 km, thermaalbad 10 km. Golfterrein (9 holes) 6 km, tennis 6 km, manege 800 m, stoeltjeslift 9 km, ski
faciliteiten 9 km, skipisten 9 km, skischool 9 km. Attracties in de buurt: Bayerwald-Tierpark Lohberg 15 km, Spielbank Bad
Kötzting, Hochseilpark Lam, Fun-Park Neukirchen, Tiergarten Straubing, Pullman-City. Bekende skigebieden kunnen gemakkelijk
worden bereikt: Eck 6 km, Am Hohen Bogen 9 km, Arber 29 km. Wandelgebied Arberregion. Let op: auto noodzakelijk. Vissen
toegestaan (visvergunning noodzakelijk) (extra). Wandelpaden vanaf het park. Zwemmen, varen, vissen, 500 m. Het vakantiepark
is samengesteld uit huizen van 2 verdiepingen, alle met gemeenschappelijk gras- en speelveld. De woningen zijn verschillend en
elk naar de smaak van de eigenaar ingericht.

Appartement 3-kamers 75 m2, op de begane grond. Gezellig ingericht: woonkamer 35 m2 met Sat-TV (Flatscreen TV), CDspeler, stereo-installatie en DVD. Uitgang naar de tuin, naar het terras. 1 kamer 13 m2 met 1 2-pers bed (200 cm, lengte 200 cm).
1 kamer 9 m2 met 2 bedden (90 cm, lengte 200 cm), Sat-TV (Flatscreen TV). Open keuken 9 m2 (oven, 4 keramische glas
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kookplaten, magnetron, elektrische koffiemachine) met eethoek. Douche/WC. Groot terras 20 m2 gedeeltelijk overdekt, tuin 250
m2, gazon 150 m2. Terrasmeubelen, barbecue (verrijdbaar), ligstoelen (2). Mooi uitzicht op de bergen. Ter beschikking:
wasmachine, strijkijzer, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Let op: niet rokers woning. Maximaal 2 huisdieren/honden
toegestaan. Privé ingang, rookmelders.

huisinformatie
Ca. 75 m², 4 personen, begane grond, 2 slaapkamers, 1 badkamer

Woonbereik
dvd-speler, tv

Keuken
oven, magnetron

Badkamer/Toilet
douche, toilet

Afstanden (hemelsbreedte)
vliegveld ca. 174,1 km, golfbaan ca. 6 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 1,5 km, plaats ca. 3 km, meer ca. 100 m,
skipiste ca. 9 km, water (zee, meer enz.) ca. 100 m

Buitenbereik
barbecue, speeltuin, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats

Overige
uitzicht op de bergen, niet-rokenobject, Mogelijkheid tot paardrijden, restaurant in de buurt, huisdieren zijn toegestaan (max. 1),
tafeltennistafel, wasmachine, internet, wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-02-2020, 20:02
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.nl/1615565. Als u vragen hebt, kunt u zich wenden tot
onze klantenservice (zie website). Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat informatie over beschikbaarheden en prijzen in de loop van
de tijd kan wijzigen.
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