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Chalet "Bogi Hittn" 

Ontspan, geniet van het uitzicht en voel je goed. Onder dit motto verwelkomt onze Bogi 

hut u. In luxe privacy wachten vele momenten van geluk op u. Of het nu in de sauna 

is met directe toegang tot onze hot pot, het warme badplezier voor maximaal 6 

personen of op het ruime zonneterras: kom gewoon aan, schakel uit en adem diep in. 

 

Uitrusting 

• Maximale bezetting: 6 personen (+ eventueel 2 baby's) 

• Ruime entree, open galerij 

• Badkamer met douche, sauna incl. directe toegang tot de "Hot Pot" (warm badplezier 

in een houten vat, tot 6 personen) 

• apart toilet 

• Keuken volledig uitgerust 

• Koffiezetapparaat  

• Waterkoker 

• Woon-eetkamer met speksteen opslag kachel voor verwarming 

• 3 slaapkamers met dubbel queen size bed 

• Kinderbed 60x120cm met Träumeland (droomland) matras voor de jongste gasten 

• Bedlinnen voor het aantal geboekte personen 

• Hand- en badhanddoeken 

• Galerij met gezellige lees- en ontspanningshoek, kleine bank en speelhoek voor 

kinderen 

• TV en internet ontvangst  

• Bluetooth jukebox 

• Garage maximaal 1 auto en parkeerplaatsen voor het huis 
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• Terras incl. ligstoelen, bank met tafel, comfortabele windbeschermde zithoek met 

permanent geïntegreerde warmteradiator, 

 

Chalet „Almliebe“ 

• Te boeken vanaf januari 2022! 

• Ontspan, geniet van het uitzicht en voel je goed. Onder dit motto verwelkomt ons 

chalet "Almliebe" u. In luxe privacy wachten vele momenten van geluk op u. Of het nu 

in de sauna is met directe toegang tot onze hot pot, het warme badplezier voor 

maximaal 6 personen of op het ruime zonneterras: kom gewoon aan, schakel uit en 

adem diep in. 

 

Uitrusting 

• Te boeken vanaf januari 2022! 

• Maximale bezetting: 4 personen (+ eventueel 2 baby's) 

• Ruime entree 

• 1 badkamer met douche, sauna incl. directe toegang tot de "Hot Pot" (warm 

badplezier in een houten vat, tot 4 personen) 

• apart toilet 

• Keuken volledig uitgerust 

• Koffiezetapparaat  

• Waterkoker 

• Woon-eetkamer met tegelkachel voor verwarming 

• 2 slaapkamers met een tweepersoons queen size bed 

• Bedlinnen voor het aantal geboekte personen 

• Hand- en badhanddoeken 

• Speelhoek voor kinderen 
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• TV en internet ontvangst  

• gereserveerde parkeerplaats 

• Terras met comfortabele windbeschermde zithoek 

 

Chalet "Bergzeit".en Stella 

Boekbaar vanaf december 2021! 

Ontspan, geniet van het uitzicht en voel je goed. Onder dit motto verwelkomt ons chalet 

"Bergzeit" u. In luxe privacy wachten vele momenten van geluk op u. Of het nu in de 

sauna is met directe toegang tot onze hot pot, het warme badplezier voor maximaal 6 

personen of op het ruime zonneterras: kom gewoon aan, schakel uit en adem diep in. 

 

• Maximale bezetting: 6 personen (+ eventueel 2 baby's)• Ruime entree 

• 2 badkamers met douche, sauna incl. directe toegang tot de "Hot Pot" (warm 

badplezier in een houten vat, tot 6 personen) 

• apart toilet 

• Keuken volledig uitgerust 

• Koffiezetapparaat  

• Waterkoker 

• Woon-eetkamer met tegelkachel voor verwarming 

• 3 slaapkamers met dubbel queen size bed 

 Bedlinnen voor het geboekte aantal personen 

• Hand- en badhanddoeken 

• Speelhoek voor kinderen 

• TV en internet ontvangst  

• gereserveerde parkeerplaats 

• Terras met comfortabele windbeschermde zithoek 
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Algemeen 

Besneeuwde hellingen en uitgebreide panoramische routes die ons leiden tussen de 

opvallende bergformaties van de Nockberge en langs rustige kleine dorpjes en 

gemeenten onderscheiden ons. Bij ons is het belangrijk om de natuur in alle fases te 

ervaren! De skiliften van de aangrenzende Heidialm liggen op een paar meter afstand. 

15 minuten met de auto en u kunt genieten van 2 grote skigebieden van Karinthië: Bad 

Kleinkirchheim en Turracher Höhe. Meren, via ferrata, mountainbiken, ponyrijden en 

nog veel meer maken uw vakantie 365 dagen per jaar tot een waar genoegen onder 

vrienden. 

 

 

 

 

   


