
 

 

HUISBESCHRIJVING en APPARTEMENT INFORMATIE
   
Appartementencomplex CARINA ligt circa 2 km voorbij Hinterglemm en bevindt zich in de
direkte nabijheid (ca. 100 m) vanaf de skilift (
afstand (ca. 300 m) van het dalstation van de Zwolfer
De langlaufloipe en wandelroute lopen direkt langs het huis.

Het is mogelijk om bij het dalstation van 
de 
Zwolfer-Nordbahn skipassen te 
ook is hier een sportzaak waar u de
mogelijkheid heeft om ski’s te huren en te
laten prepareren. Vanuit de 
appartementen is
het skigebied van de Hochalm en de
wereldkampioenschapsafdaling en
wereldbekerafdalingen van de 
Zwolferkogel 
(beiden behoren tot de aantrekkelijkste
bergen van het skicircus Saalbach
Hinterglemm en bieden verschillende
 specifieke snowbaord en carving 
afdalingen) 

Gratis parkeerruimte is direkt voor het huis beschikbaar.
Een bushalte van zowel de lijnbus als de gratis skibus
nabijheid van de appartementen.
Ons familie-beheerd appartementenhuis is in 1995 gerenoveerd, wij beschikken momenteel
over 3 comfortabel uitgeruste appartementen voor in totaal maximaal 1
De appartementen zijn versch
tot een 5 persoonsappartement. 

leder appartement beschikt over gescheiden woon
een kleurentelevisie (met onder andere RTL4), radio en telefoon.
Kinderbedden voor kleine kinderen worden op afspraak gratis ter beschikking gesteld.
 

 
Verder is in het huis een tafeltennistafel

Zowel in de zomer als in de winter is ons appartementenhuis een ideale uitvalsbasis voor ski
wandel- en fietstochten. 

 
In de zomer kunt u gebruik maken van de tuin (ca. 1000 m2) met tuinmeubilair,
speeltoestellen en een gemetselde barbecue.

 

HUISBESCHRIJVING en APPARTEMENT INFORMATIE 

Appartementencomplex CARINA ligt circa 2 km voorbij Hinterglemm en bevindt zich in de
direkte nabijheid (ca. 100 m) vanaf de skilift (stoeltjeslift) Hochalmbahnen en op korte
afstand (ca. 300 m) van het dalstation van de Zwolfer-Nordbahn (gondelbaan).  
De langlaufloipe en wandelroute lopen direkt langs het huis. 

Het is mogelijk om bij het dalstation van 

Nordbahn skipassen te kopen,  
ook is hier een sportzaak waar u de 
mogelijkheid heeft om ski’s te huren en te 

Vanuit de 
appartementen is 
het skigebied van de Hochalm en de 
wereldkampioenschapsafdaling en 
wereldbekerafdalingen van de 

tot de aantrekkelijkste 
bergen van het skicircus Saalbach- 
Hinterglemm en bieden verschillende 
specifieke snowbaord en carving 

Gratis parkeerruimte is direkt voor het huis beschikbaar.
Een bushalte van zowel de lijnbus als de gratis skibus bevindt zich in de direkte
nabijheid van de appartementen.

beheerd appartementenhuis is in 1995 gerenoveerd, wij beschikken momenteel
over 3 comfortabel uitgeruste appartementen voor in totaal maximaal 1
De appartementen zijn verschillend in grootte, oplopend vanaf een 2 persoonsappartement

 

eder appartement beschikt over gescheiden woon- en slaapruimte, douche met wc,
een kleurentelevisie (met onder andere RTL4), radio en telefoon.

voor kleine kinderen worden op afspraak gratis ter beschikking gesteld.

Verder is in het huis een tafeltennistafel. 

Zowel in de zomer als in de winter is ons appartementenhuis een ideale uitvalsbasis voor ski

kunt u gebruik maken van de tuin (ca. 1000 m2) met tuinmeubilair,
speeltoestellen en een gemetselde barbecue. 
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Appartementencomplex CARINA ligt circa 2 km voorbij Hinterglemm en bevindt zich in de 
stoeltjeslift) Hochalmbahnen en op korte  

 

Gratis parkeerruimte is direkt voor het huis beschikbaar. 
bevindt zich in de direkte 

nabijheid van de appartementen. 
beheerd appartementenhuis is in 1995 gerenoveerd, wij beschikken momenteel 

over 3 comfortabel uitgeruste appartementen voor in totaal maximaal 13 personen. 
illend in grootte, oplopend vanaf een 2 persoonsappartement 

en slaapruimte, douche met wc,  
een kleurentelevisie (met onder andere RTL4), radio en telefoon. 

voor kleine kinderen worden op afspraak gratis ter beschikking gesteld. 

 

Zowel in de zomer als in de winter is ons appartementenhuis een ideale uitvalsbasis voor ski-, 

kunt u gebruik maken van de tuin (ca. 1000 m2) met tuinmeubilair,  
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