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Ons huis geeft u de tijd om samen te genieten
Midden in de natuur
Stijlvol buiten terrein wat harmonisch ontworpen is
Plaats om te relaxen door te genieten van de rust
APPARTEMENTEN ANGERMAIER • FLATTACH 68 • A-9831 FLATTACH
OFFICE@FERIENWOHNUNGEN-ANGERMAIER.AT • TELEFOONNUMMER: +43-6645037780

Ons Huis
In het hart van het Nationaal Park Hohe Tauern, op een zonnige heuvel met uitzicht op de
omliggende bergen, kunnen onze gasten van speciale vakantie momenten genieten en het leven
van alledag snel vergeten. Ons huis is zeer centraal gelegen. Winkels en restaurants liggen op 10
minuten lopen en de skibushalte naar de Mölltaler gletsjer ligt op slechts 3 minuten lopen. In de
winter, net als in de zomer, kunt u op onze beroemde gletsjer van de hellingen genieten. De regio
rond Flattach laat geen wens onvervuld. De skipistes en de rodelbaan zijn op slechts 8 km afstand
te bereiken. Wildwatervaren, tennissen, paardrijden zijn op slechts 1 km afstand te bereiken.
Misschien is dit een vakantiewoning naar uw smaak en is het een geschikte verblijfplaats voor uw
volgende vakantie, om nog eens echt te ontspannen en nieuwe energie te tanken.
Tuin en Zwembad
Geniet van uw vakantie in onze parkachtige tuin.
Breng uw vakantiedagen in het jaar ontspannen door met een glas wijn op ons prachtige terras met
uitzicht op het verwarmde zwembad, waar zwemmen onder de sterren niet ongewoon is. In de late
zomer kunt u verwennen met vers geplukt fruit uit onze eigen fruitbomen. De barbecue in de tuin,
tafeltennis en een voetbaldoel geven aanleiding tot een feeststemming.
Laat uw ziel de vrije loop!
Wij kijken er naar uit om u zo spoedig mogelijk als onze gasten te verwelkomen!
De Familie Angermaier

Vakantiewoningen
Onze vakantiewoningen zijn van alle gemakken voorzien. Alle woningen beschikken over een
satelliet TV, magnetron en mini bakoven. Handdoeken en beddengoed zijn in voldoende
hoeveelheid beschikbaar.

Vakantiewoning voor 2 personen
De vakantiewoning bestaat uit een mini keuken, een woon- en slaapruimte, een douche, een
wastafel en een toilet.
Voor het huis is voor u een privé parkeerplaats voor uw auto. De woning beschikt over een
satelliet TV.
Alle huurders van de vakantiewoningen kunnen natuurlijk gebruik maken van het verwarmde
zwembad in de tuin, het grote gazon en de barbecue.
Aankomst: na 14:00

Vertrek: voor 10:00

Prijzen 2016/2017

Winterseizoen

2-persoons woning
Voor 2 personen
€ per woning/per dag
08.10.2016 – 25.12.2016
08.01.2017 – 08.04.2017
23.04.2017 – 06.05.2017

€ 40

Kerstmis/Nieuwjaar 25.12.2016 – 07.01.2017

€ 50

Pasen

08.04.2017 – 22.04.2017

€ 45

Zomer

07.05.2017 – 30.09.2017

€ 40

Hond

€ 5 per dag

Bijkomende kosten Eindreiniging
Stroom inclusief
Toeristenbelasting per persoon

€ 35
€ 3,50 per dag
€ 2,00 per dag

Vakantiewoning voor 4 personen
De vakantiewoning bestaat uit een woonkeuken, een woon- en slaapruimte, een kinderkamer met
een stapelbed,
een wastafel, een douche, een toilet en een voorkamer. Voor het huis is een privé parkeerplaats
voor uw auto.
De woning beschikt over een satelliet TV.
Alle huurders van de vakantiewoningen kunnen natuurlijk gebruik maken van het verwarmde
zwembad in de tuin,
het grote gazon en de barbecue.
Aankomst: na 14:00

Vertrek: voor 10:00

Maximale bezetting van 5 personen is mogelijk met een bijzet bed.

Prijzen 2016/2017

Winterseizoen

4-5 personen woning
€ per woning/per dag

08.10.2016 – 25.12.2016
08.01.2017 – 08.04.2017
23.04.2017 – 06.05.2017

4 personen
€ 65

Kerstmis/Nieuwjaar 25.12.2016 – 07.01.2017

€ 75

Pasen

08.04.2017 – 22.04.2017

€ 70

Zomer

07.05.2017 – 30.09.2017

€ 65

Hond

€ 5 per dag

Bijkomende kosten Eindreiniging
Stroom inclusief
Toeristenbelasting per persoon

€ 45
€ 4,50 per dag
€ 2,00 per dag

Elke extra persoon

€ 10

Vakantiewoning voor 6 personen
De vakantiewoning bestaat uit 3 slaapkamers, badkamer, toilet, woonkamer en keuken met een
eethoek. Er is een vaatwasser, wasmachine, elektrisch fornuis met oven, magnetron en koelkast
met vriesvak. De woning beschikt over een satelliet TV en videorecorder.
Alle huurders van de vakantiewoningen kunnen natuurlijk gebruik maken van het verwarmde
zwembad in de tuin,
het grote gazon en de barbecue.
Aankomst: na 14:00

Vertrek: voor 10:00

Maximale bezetting van 7 personen is mogelijk met een bijzet bed.

Prijzen 2016/2017

Winterseizoen

6-7 personen woning
Voor 6 personen
€ per woning/per dag

08.10.2016 – 25.12.2016
08.01.2017 – 08.04.2017
23.04.2017 – 06.05.2017

4 personen
€ 80

Kerstmis/Nieuwjaar 25.12.2016 – 07.01.2017

€ 90

Pasen

08.04.2017 – 22.04.2017

€ 85

Zomer

07.05.2017 – 30.09.2017

€ 80

Hond

€ 5 per dag

Bijkomende kosten Eindreiniging
Stroom inclusief
Toeristenbelasting per persoon

€ 50
€ 5,50 per dag
€ 2,00 per dag

Elke extra persoon

€ 10

Routebeschrijving
Vakantiehuizen Angermaier
Vakantie in Flattach
Home
Ons Huis
Vakantiehuizen
Routebeschrijving
Reserveren
Vanuit Duitsland:
over München, Salzburg, Spittal/Millstätter See - Lendorf - Möllbrücke (ingang Mölltal) Obervellach - Flattach
Vanuit Wenen:
over de zuidelijke snelweg via Klagenfurt, Villach, Spittal/Millstätter See - Lendorf - Möllbrücke
(ingang Mölltal) - Obervellach - Flattach
Vanuit Italië:
over Udine, Villach, Spittal/Millstätter See - Lendorf - Möllbrücke (ingang Mölltal) - Obervellach
- Flattach
Tolvrije routebeschrijving
München - Bad Reichenhall - Lofer - Zell am See - Lend - Gasteinertal - Böckstein - Autotrein
(tegen betaling) - Mallnitz - Obervellach - Flattach
OF
München – Inntal knooppunt - Kufstein - St. Johann - Kitzbühel - Mittersill – Felber tunnel weg
(tegen betaling) - Matrei - Lienz - Iselsberg - Winklern - Obervellach – Flattach
Aankomst met de trein
Voer de stad in en treinstation Mallnitz/Obervellach, met de bus naar Flattach.
Een treinverbinding zoeken (bestemming is treinstation: Mallnitz)
Aankomst met het vliegtuig
Klagenfurt, de trein naar Mallnitz, bus naar Flattach of Salzburg, de trein naar Mallnitz, bus na
Flattach.
Een vlucht zoeken
Ferienwohnungen Angermaier • Flattach 68 • A-9831 Flattach
office@ferienwohnungen-angermaier.at • Telefoonnummer: +43-664-5037780

Reserveren
Reservering/Boeking
Om een gewenste reservering te maken kunt u ons bereiken onder de volgende telefoonnummers:
+43-664-5037780
+43-676-842-710-150
+43-676-842-710-650 (voor vragen in het Engels of Italiaans)
Verder kunt u ons ook een bericht schrijven via ons emailadres: office@ferienwohnungenangermaier.at
Wij verheugen ons op uw reservering!
De Familie Angermaier
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