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APPARTEMENTEN
Luxe appartementen in Rauris met ski-out & ski-in 
Direct aan de skipiste realiseren we voor u het vakantie resort Rauris Golden Lodges. Het project 
herkent u direct aan de kwaliteit, luxe en verhuur-rendement. Een ruim opgezet project waarbij 
aan alles is gedacht. Het project ligt pal naast de ski-lift en op loopafstand van het gezellige 
centrum van Rauris. 
Bij de ontwikkeling van dit project hebben we een goede balans weten te vinden tussen luxe en 
rendement. Alle appartementen zijn ruim opgezet en hebben allemaal uitzicht op de prachtige 
bergen. We gebruiken alleen de beste materialen die uit de omgeving komen van Rauris. 
Met een appartement van Rauris Golden Lodges bent u verzekerd van een gezond rendement. 
Uw gasten kunnen in de ochtend heerlijk luxe ontbijten en in de namiddag gezellig een drankje 
nuttigen aan de bar. ’s Avonds kunnen de gasten in Rauris gezellig uit gaan eten of lekker koken 
in hun eigen appartement. 
De gasten van Golden Lodges genieten van de vele voordelen in de omgeving van Rauris. 
Zowel in de zomer als ook in de winter kunnen de gasten rekenen op vele soorten activiteiten 
die worden georganiseerd. 
 
De prijzen in deze brochure zijn nettoprijzen inclusief parkeerplaats in de parkeerkelder en 
de complete inboedel, zodat het appartement turn-key wordt opgeleverd. Echter is de prijs 
exclusief de aankoopkosten die inclusief financiering kunnen oplopen naar 9.4%. Vraag naar de 
exacte berekening als u geïnteresseerd bent in een appartement van het Golden Lodges resort. 
 
We begeleiden u vanaf het begin tot het eind bij de aankoop van uw vakantieappartement. 
Samen met onze partnerbank staan we u in elke fase terzijde

RENDEMENT OP UW 
INVESTERING
Een tweede woning in Oostenrijk, is op termijn altijd een waardevaste investering. Uw 
vermogen rendeerd bij de koop van een appartement van Golden Lodges wel tot 9.3%* per 
jaar . Golden Lodgesis is geen projecten met zwembaden, fitnessruimtes of restaurants. 
Wij kiezen ervoor, om de exploitatiekosten laag te houden en hierdoor uw rendement op 
uw investering te kunnen maximaliseren. Doordat uw appartement volgens de laatste 
eisen wordt gebouwd, en we geen concessies doen op de kwaliteit van zowel de bouw als 
ook de inrichting, halen we voor u continue het maximale rendement uit uw investering. 
We houden de  exploitatiekosten laag, tussen de 21% en 25% per jaar. Dit betekend dat 
we elk jaar tussen de 75% en 79% van de huursom aan u uitkeren.                   

Met  een eigen appartement in het Golden Lodges resort is het 3 keer genieten. 
1. Direct rendement uit de verhuuropbrengst.                                
2. Waardevermeerdering van uw appartement op termijn                      
3. Genieten van uw eigen appartement als u even wilt uitblazen in Oostenrijk.                                       

Zowel in de zomer als in de winter is Rauris een plaats waar het tourisme echt aan het 
groeien is. Rauris de gouden parel van Oostenrijk. 
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EG-N4 67M²
INCL. NEVENRUIMTE  88,52M²

TYPE 50

- 2 tot 4 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 50m2
- Ruim gemeubileerd terras van 14m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting
- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

TYPE 50

- 2 tot 4 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 50m2
- Ruim gemeubileerd terras van 14m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting
- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

EG-N2 67M²
INCL. NEVENRUIMTE  88,81M²

€ 329.862€ 328.957
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EG-N1 67M²
INCL. NEVENRUIMTE  88,81M²

TYPE 50

- 2 tot 4 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 50m2
- Ruim gemeubileerd terras van 14m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting
-  Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

TYPE 50

- 2 tot 4 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 50m2
- Ruim gemeubileerd terras van 14m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting
- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

EG-N3 67M²
INCL. NEVENRUIMTE 88,52M²

€ 328.957€ 329.862
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EG-ZN2 99M²
INCL. NEVENRUIMTE  131,51M²

TYPE 75

- 4 tot 6 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 72m2
- Ruim gemeubileerd terras van 22m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting
- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

TYPE 50

- 2 tot 4 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 50m2
- Ruim gemeubileerd terras van 14m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

EG-ZN1 66M²
INCL. NEVENRUIMTE  88,24M²

€ 328.085€ 468.277
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TYPE 50

- 2 tot 4 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 50m2
- Ruim gemeubileerd terras van 14m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting
- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

EG-ZN3 66M²
INCL. NEVENRUIMTE  88,49M²

TYPE 50

- 2 tot 4 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 50m2
- Ruim gemeubileerd terras van 14m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

EG-ZS1 68M²
INCL. NEVENRUIMTE  90,61M²

€ 335.473€ 328.864
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TYPE 50

- 2 tot 4 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 50m2
- Ruim gemeubileerd terras van 14m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting
- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

EG-ZS2 66M²
INCL. NEVENRUIMTE  88,44M²

TYPE 75

- 4 tot 6 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 75m2
- Ruim gemeubileerd terras van 22m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting
- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

EG-S2 96M²
INCL. NEVENRUIMTE  129,12M²

€ 460.826€ 328.708
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TYPE 50

- 2 tot 4 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 50m2
- Ruim gemeubileerd terras van 14m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

TYPE 50

- 2 tot 4 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 50m2
- Ruim gemeubileerd terras van 14m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting
- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

EG-S1 66M²
INCL. NEVENRUIMTE  88,57M²

EG-S3 66M²
INCL. NEVENRUIMTE  88,44M²

€ 328.708€ 329.113
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TYPE 100

- 6 tot 8 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 100m2
- Ruim gemeubileerd terras van 26m2
   3.5m2
- 3 slaapkamer
- 3 badkamers, waarvan één met bad
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

TYPE 100

- 6 tot 8 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 100m2
- Ruim gemeubileerd terras van 26m2
   3.5m2
- 3 slaapkamer
- 3 badkamers, waarvan één met bad
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

OG-N6 132M²
INCL. NEVENRUIMTE  176,10M²

DG-N7 132M²
INCL. NEVENRUIMTE  176,10M²

€ 618.508€ 617.885
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TYPE 75

- 4 tot 6 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 75m2
- Ruim gemeubileerd terras van 22m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

TYPE 100

- 6 tot 8 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 100m2
- Ruim gemeubileerd terras van 26m2
   3.5m2
- 3 slaapkamer
- 3 badkamers, waarvan één met bad
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

OG-ZN5 97M²
INCL. NEVENRUIMTE  129,70M²

OG-ZN4 129M²
INCL. NEVENRUIMTE  172,42M²

€ 606.412€ 462.634
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TYPE 100

- 6 tot 8 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 100m2
- Ruim gemeubileerd terras van 26m2
   3.5m2
- 3 slaapkamer
- 3 badkamers, waarvan één met bad
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

TYPE 75

- 4 tot 6 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 75m2
- Ruim gemeubileerd terras van 22m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

OG-ZS3 129M²
INCL. NEVENRUIMTE  172,42M²

OG-S5 96M²
INCL. NEVENRUIMTE  128,82M²

€ 459.891€ 606.568
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TYPE 100

- 6 tot 8 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 100m2
- Ruim gemeubileerd terras van 26m2
   3.5m2
- 3 slaapkamer
- 3 badkamers, waarvan één met bad
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

OG-S4 128M²
INCL. NEVENRUIMTE  172,02M²

€ 583.965
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TYPE 100

- 6 tot 8 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 100m2
- Ruim gemeubileerd terras van 26m2
   3.5m2
- 3 slaapkamer
- 3 badkamers, waarvan één met bad
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

TYPE 100

- 6 tot 8 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 100m2
- Ruim gemeubileerd terras van 26m2
   3.5m2
- 3 slaapkamer
- 3 badkamers, waarvan één met bad
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

DG-N8 132M²
INCL. NEVENRUIMTE  176,10M²

OG-N5 132M²
INCL. NEVENRUIMTE  176,10M²

€ 617.885€ 618.508
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DG-ZN6 129M²
INCL. NEVENRUIMTE  172,42M²

DG-ZN7 97M²
INCL. NEVENRUIMTE  129,70M²

€ 463.093€ 607.022

DG-ZN6 129m2 DG-ZN7 97m2 

TYPE 100

- 6 tot 8 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 100m2
- Ruim gemeubileerd terras van 26m2
   3.5m2
- 3 slaapkamer
- 3 badkamers, waarvan één met bad
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

TYPE 75

- 4 tot 6 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 75m2
- Ruim gemeubileerd terras van 22m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

28 29

NETTO NETTO



TYPE 100

- 6 tot 8 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 100m2
- Ruim gemeubileerd terras van 26m2
   3.5m2
- 3 slaapkamer
- 3 badkamers, waarvan één met bad
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes

DG-ZS4 129M²
INCL. NEVENRUIMTE  172,47M²

DG-S7 96M²
INCL. NEVENRUIMTE  128,82M²

€ 460.347€ 607.179

TYPE 75

- 4 tot 6 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 75m2
- Ruim gemeubileerd terras van 22m2
- 1 slaapkamer
- 1 badkamer
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes
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DG-S6 128M²
INCL. NEVENRUIMTE  172,02M²

€ 605.774

TYPE 100

- 6 tot 8 persoons appartement
- Totaal woonoppervlakte 100m2
- Ruim gemeubileerd terras van 26m2
   3.5m2
- 3 slaapkamer
- 3 badkamers, waarvan één met bad
- Grote woonkamer met toegang tot terras
- Grote hoekkeuken
- 1 Parkeerplaats van 12.5m2

InrichtingInrichting

- Super luxe living met fantastisch uitzicht
- Luxe badkamers voorzien van alle 
   gemakken
- Slaapkamers vol gemeubileerd
- Luxe hoekkeuken met alle denkbare 
   apparatuur
- Woonkamer met slaapbank
- Gemeubileerd terras
- Beneden in de kelder opbergruimte voor     
   ski’s
- Stalling mogelijkheid voor fietsen
- Gebruik mogelijkheid van gemeen      
   schappelijke ruimtes
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