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Private Living
Vakantiewoning in Kufstein

Theatergasse 1 · A-6330 Kufstein · office@austroswiss.com · (+43) 5372 21981
Meer informatie op http://www.private-living-kufstein.com

https://www.kufstein.com/nl/book/kufstein/vakantiewoning/private-living.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Private+Living
https://www.kufstein.com/nl/book/kufstein/vakantiewoning/private-living.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Private+Living
https://www.kufstein.com/nl/book/kufstein/vakantiewoning/private-living.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Private+Living


Tourismusverband Kufsteinerland
    

Private Living
Vakantiewoning in Kufstein

"LIVING LIKE A LOCAL..." - in Kufstein en omgeving? Hotels zijn voor u niet individueel genoeg en te onpersoonlijk?
PRIVATE LIVING Kufstein heeft de perfecte oplossing - de optimale combinatie van de gemakken van een hotel met de
onafhankelijkheid van een woning, zoals u dit “van thuis” gewoond bent! Het enige verschil: “Uw buurman is een Tiroler”!
Compleet nieuw gestylde en hoogwaardig ingerichte appartementen staan voor uw verblijf in Kufstein en omgeving ter
beschikking. Alle vakantiewoninge...

Faciliteiten

Centrale ligging · Voetgangersgebied · Stadgebied · Rivier - afstand (m): 100
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Kamers en Appartementen
Actuele Aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Dit appartement in Kufstein bevindt zich op de tweede etage van huis

C - georiënteerd naar de binnenplaats -, in het Kultur Quartier

Kufstein. Direct in het centrum van Kufstein en op slechts een paar...

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 37m²

ab

€ 77,50
per Persoon op 25.05.2023

naar aanbieding

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Dit appartement in het Kultur Quartier Kufstein bekoord door zijn

royale ruimtelijke vormgeving en de 15 m² grote loggia. Maximaal 4

personen vinden hier voldoende plaats om hun gezinsvakantie in

Kufs...

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 42m²

ab

€ 82,50
per Persoon op 25.05.2023

naar aanbieding

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Tijdelijk royaal wonen - in het Kultur Quartier Kufstein. Het grootste

door ons aangeboden appartement in Kufstein biedt op 58m²

voldoende plaats voor maximaal 4 personen. Ingericht met

hoogwaardige ...

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 58m²

ab

€ 92,50
per Persoon op 25.05.2023

naar aanbieding

Condities
Service inclusief: bedrijfskosten (verwarming, stroom, water), belasting, WLAN-internetverbinding, beddenlinnen (een
garnituur per verblijf) en handdoeken (1 bad- en 1 handdoek per verblijf/persoon). Eindschoonmaak Service tegenmeerprijs:
persoonlijk naambordje (ingangsdeur), vervanging beddenlinnen en handdoeken, wasservice, conciërgeservice, garageplaats
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Theatergasse 1
A-6330 Kufstein
E-mail: office@austroswiss.com
Telefoon: (+43) 5372 21981
http://www.private-living-kufstein.com


