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DEIK BAU

CLOFERS HOLIDAY PARCS

Wij zijn DEIK, met meer dan 50 jaar ervaring in de traditionele Kärnten bouwstijl helpen wij jullie bij de
koop, planning en ontwikkeling van jullie vakantiewoning. Waar andere stoppen, gaan wij verder. Na
het afronden van de koop ontlasten wij jullie volledig, wij nemen de volledige verhuur en het beheer van
jullie accommodatie uit handen. Onze exclusieve partner voor de verhuur Clofers, zorgt ervoor dat jullie
onbezorgd genieten van jullie prachtige vakantiewoning.

Clofers, de vakantieplek voor iedereen. Wij zorgen ervoor dat onze gasten het aan niets ontbreekt als
het gaat om het genieten van hun vakantie bij ons. Wij bieden diverse mogelijkheden voor jong en oud,
waardoor jullie vakantie onvergetelijk wordt. Clofers staat voor een stukje geluk op vakantie. Dit bereiken
we door de juiste combinatie van traditionele gastvrijheid met een verfrissende en moderne insteek, want
dat voelt gewoon goed. Net als onze accommodaties.

DEIK is ontstaan uit een Oostenrijks bedrijf met Nederlandse ideeën. Wij vinden het van groot belang dat
we nadenken over de toekomst van de regio waar wij werken. Wij bouwen niet alleen vakantiewoningen
en -parken maar kijken hierbij ook continu naar mogelijke nieuwe samenwerkingen, groei van het aantal
beschikbare arbeidsplekken en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers, al dan niet op
vakinhoudelijke kennis. De toegevoegde waarde voor het toerisme is daarbij van essentieel belang in de
ontwikkelingen die wij doen.

Wij denken graag met jullie mee, zijn flexibel, begrijpen jullie wensen en verrassen graag. Service met een
glimlach, persoonlijke aandacht en kwaliteit, dat is waar wij voor staan.

TEAM

Een vakantie bij Clofers is gastvrij, flexibel en persoonlijk met comfort, luxe en ontspanning voor iedereen.
Geniet van jullie (familie)vakantie met het gevoel van thuis. Al onze accommodaties hebben hun eigen
unieke karakter en uitstraling. Of je nu op zoek bent naar comfort en rust, gezelligheid, een geweldig uitzicht
of liever een verblijf in de prachtige natuur ervaart, onze service zal altijd hetzelfde zijn.

TEAM

Dennis
Owner DEIK Bau &
Clofers Holiday Parcs

Georg
Owner DEIK Bau &
Chief Contractor

Kaan
Lead Designer

Lineke
Co – owner &
COO Clofers Holiday Parcs

Fred
Operations Manager

Projectontwikkelaar van het
park en als mede eigenaar
verantwoordelijk voor de algehele
doorontwikkeling van Clofers.

Eigenaar van het familiebedrijf
Holzbau Hubmann sinds 1975.
Inner Holzmeister in Karinthië en
technisch eindverantwoordelijk
voor de bouw van het park.

Inhouse designer en sinds drie
jaar werkzaam voor DEIK Bau.

Verantwoordelijk
voor
het
verbinden van de interne en
externe organisatie.

Verantwoordelijk
voor
de
dagelijkse operatie op alle
locaties van Clofers Holidays.
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DEIK BAU

CLOFERS HOLIDAY PARCS
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HET PROJECT
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CLOFERS LUXURY RESORT PONTEBBA

34 luxury chalets

20 luxury apartments

14 luxury glamping

1 (take away) restaurant

1 après-ski bar

1 gelateria

6 luxury villas

4 luxury penthouses

1 receptie

1 shop

1 aquapark

1 multi sports court

3 speeltuinen

1 parkeergarage

8

HET PROJECT

HET PROJECT

EV laadstations
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CLOFERS LUXURY RESORT PONTEBBA
Een compleet luxe resort direct over de grens van Oostenrijk
met Italië met verschillende type accommodaties. Hier vind
je villa’s, luxury chalets, penthouses, appartementen en voor
de echte natuurliefhebber luxury glamping. Maar ook een
complete wellness, binnen- en buiten zwembad, verschillende
speeltuinen, multi sports court, restaurants, bars, terrassen en
een supermarkt maken ons resort compleet.
Geniet van het prachtige uitzicht, de zon die ’s avonds achter
de bergen verdwijnt in alle seizoenen, 365 dagen per jaar.
Het nummer één skigebied van Karinthië, Nassfeld met 110
kilometer en 100 meer zonuren dan elders in Oostenrijk is
gelegen op 13 kilometer afstand. Een actieve vakantie in de
zomer met een duik in een van de prachtige meren van Italië
of Oostenrijk, een heerlijke bergwandeling of een bezoek aan
de stad Udine op slechts 40 minuten rijden gelegen maken je
vakantie compleet.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Terras/balkon met uitzicht over het dal op het zuiden
gericht
Compleet gemeubileerd
Luxe badkamer met uitzicht over het dal en op de bergen
Minimaal 2 slaapkamers
Sauna
Eigen parkeerplaats in parkeergarage
Op het zuiden gelegen
Verwarmd centraal skidepot
Apres ski en all day dining
A la carte restaurant en lounge
Meerdere EV-laadpunten
Multi sports court
Indoor zwembad
Strandinloop zwembad
Natuurlijke speeltuin van 350m2
Kidszone 0-7 jaar
Centrale wellness
Op enkele kilometers van het skigebied Nassfeld, 110
kilometer pisteplezier
Op 10 minuten gelegen van de golfbaan in Italië
Start van diverse mooie wandelroutes direct vanaf jullie
accommodatie
Taxi service met eigen Clofers VIP bus
Sunshower (optie)
Gedegen rendement

“Happiness is not a destination it’s a way of life”
HET PROJECT

HET PROJECT
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HET PROJECT

CLOFERS LUXURY RESORT PONTEBBA

LUXURY CHALETS
6 personen
12

107 m2

LUXURY VILLAS
PRIJZEN VANAF

€ 479.500,00

8-10 personen 153 m2

LUXURY APARTMENTS
PRIJZEN VANAF

€ 925.000,00
HET PROJECT

4 personen
HET PROJECT

95 m2

LUXURY PENTHOUSE
PRIJZEN VANAF

€ 439.500,00

4 personen

105 m2

PRIJZEN VANAF

€ 549.500,00
13

LUXURY CHALETS FOR 6

ONGEKEND VAKANTIEPLEZIER

De luxury chalets zijn verdeeld over het park gelegen, welke locatie je ook kiest het uitzicht over het dorp
Pontebba en de blik op de bergen vind je overal terug. Deze chalets zijn van alle gemakken voorzien.
Complete keuken, ruime woonkamer, twee badkamers en drie slaapkamers. De derde slaapkamer is
voorzien van een stapelbed, de overige twee slaapkamers hebben beide een luxe boxspring en televisie.
Alle chalets hebben de beschikking over een eigen was-/droogcombinatie.
Hier geniet je samen met je gezin van je vakantie. Maar ook opa en oma kunnen mee of kom gezellig samen
met een groep vrienden. Sluit de dag af in de heerlijke sauna en praat heerlijk na op het terras. Ondertussen
ruik je de geur van jullie eigen luxe BBQ. Geniet samen van lange avonden in een aangenaam klimaat.
Als eigenaar heb je volop de mogelijkheid om zelf te genieten van jullie eigen chalet, geen zin om alles mee
terug naar huis te nemen? Laat dan je spullen achter in de eigenaren locker.

107

PRIJZEN VANAF € 479.500,00
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LUXURY CHALETS

m2

6 personen

2 badkamers

volledig
gemeubileerd

3 slaapkamers

sauna

parkeerplaats
parkeergarage

kamado bbq

eigenaren
locker

LUXURY CHALETS
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LUXURY CHALETS

ONGEKEND VAKANTIEPLEZIER

PRIJZEN

51
52
25
27 26
28

PRIJZEN

29
30 31
32
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LUXURY CHALETS

Nr. 25		
Nr. 26		
Nr. 27		
Nr. 28		
Nr. 29		
Nr. 30		
Nr. 31		
Nr. 32		
Nr. 33		
Nr. 34		
Nr. 35		
Nr. 36		
Nr. 37		
Nr. 38		
Nr. 39		
Nr. 40		
Nr. 41		

LUXURY CHALETS

33
34

53
54

36
35

€ 479.500,00
€ 479.500,00
€ 489.500,00
€ 489.500,00
€ 489.500,00
€ 489.500,00
€ 499.500,00
€ 499.500,00
€ 519.500,00
€ 519.500,00
€ 519.500,00
€ 519.500,00
€ 549.500,00
€ 549.500,00
€ 549.500,00
€ 549.500,00
€ 542.500,00

55
56 57
58

38
37

40
39

43
44

45
46

47
48

49
50

42
41

Nr. 42		
Nr. 43		
Nr. 44		
Nr. 45		
Nr. 46		
Nr. 47		
Nr. 48		
Nr. 49		
Nr. 50		
Nr. 51		
Nr. 52		
Nr. 53		
Nr. 54		
Nr. 55		
Nr. 56		
Nr. 57		
Nr. 58		

€ 542.500,00
€ 559.500,00
€ 559.500,00
€ 559.500,00
€ 559.500,00
€ 559.500,00
€ 559.500,00
€ 539.500,00
€ 539.500,00
€ 479.500,00
€ 479.500,00
€ 499.500,00
€ 499.500,00
€ 499.500,00
€ 499.500,00
€ 519.500,00
€ 519.500,00

*Netto prijzen excl. BTW

17

LUXURY CHALETS

WC
1,7m2

PLATTEGROND

PLATTEGROND

GANG
4,3m2

AR
1,5m2

AR
1,5m2

GANG
4,3m2

WC
1,7m2

SLP 2
13,1m2

SLP 2
13,1m2

BK. & Sauna
7,5m2

BK. & Sauna
7,5m2
GANG
5m2

GANG
5m2

KOJE
4,8m2
WK & KK
41m2

TERRAS
11,7m2

BK.
3m2

WK & KK
41m2

TERRAS
11,7m2

PLATTEGROND BG 1:100
18

KOJE
4,8m2
BK.
3m2

SLP 1
13,4m2

SLP 1
13,4m2

BALKON
11,7m2

BALKON
11,7m2

PLATTEGROND 1e 1:100
LUXURY CHALETS

LUXURY CHALETS
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LOCATIE

VAKANTIE IN DE ZOMER EN WINTER

VAKANTIE IN DE ZOMER EN WINTER

“travel YOUR way!”
Pontebba is een klein traditioneel Italiaans dorpje, net over de grens met Oostenrijk, centraal gelegen. Hier
geniet je direct van twee verschillende skigebieden. Nassfeld, op 13 kilometer rijden, het grootste skigebied
van Karinthië met 110 kilometer pisteplezier en 100 meer zonuren dan elders in Oostenrijk. Dit familie skigebied
wissel je af met het skigebied Tarvisio - Monte Lussari, gelegen op het drielandenpunten tussen Oostenrijk,
Slovenië en Italie met 24 kilometer pistes en een hoge culinaire standaard. De liften en pistes zijn direct
bereikbaar vanuit het dorp. Regelmatig worden hier World Cup races gehouden. Naast skiën en Snowboarden
bieden beide gebieden meerdere prachtige langlaufloipes en diverse andere winter buitenactiviteiten.
In de zomer geniet je van de heerlijke lange zomeravonden en van het Italiaanse klimaat. Door de ligging
tussen de bergen koelt het aangenaam af ’s nachts, hier zal je heerlijk slapen. Kies voor een actieve activiteit
in de regio tijdens je verblijf, wandelen, rodelen, raften, canyoning alles is mogelijk. Pak de mountainbike en
ontdek de omgeving op de fiets. Iets minder spectaculair, de Alpe Adria tour naar Venzone is een prachtige
fietsroute door authenthieke Italiaanse dorpjes. Of bezoek een van de prachtige steden in de buurt, Udine in
Italië of Ljublijana in Slovenië.

20

LOC ATIE

AUTO

VLIEGTUIG

TREIN

Kies voor de makkelijkste route
en ga net voorbij Villach de
grens over, vanaf daar ben je
in 30 minuten in het bergdorp
Pontebba. Op zoek naar
avontuur en je vakantie alvast
beginnen in de auto terwijl je de
prachtige bergen door kruist?
Dan rijd je via de Nassfeld Pass
vanaf Oostenrijk naar Italië. Stop
dan even bij Pizzeria Kabrio of
Ristorante Livio voor een echte
Italiaanse espresso en een
heerlijke pizza of pasta voor je je
route naar beneden vervolgt en
in 15 minuten in Pontebba aan
komt.

Vanuit Nederland en België
wordt er meerdere keren per dag
gevlogen op de verschillende
vliegvelden rondom Venetië. Kies
voor het vliegveld van Marco
Polo vanuit Amsterdam of voor
Tarviso vanuit Brussel. Binnen
twee uur ben je bij ons op locatie.
Je verblijf combineren met een
bezoek aan Ljublijana? Vanaf
Amsterdam wordt er gemiddeld
drie keer in de week op deze
stad gevlogen en binnen 1,5 uur
check je in voor een heerlijke
vakantie. Wij zorgen er altijd voor
dat jullie bedden opgemaakt
zijn bij aankomst, dan start je
vakantie direct.

De Pontebbana-spoorlijn is een
89 km lange Italiaanse spoorlijn
die Udine verbindt met Tarvisio.
Het vormt een essentieel deel
van de spoorlijn van Venetië naar
Villach in Oostenrijk. Stap uit op
het station in Pontebba, wij halen
je op of huur een elektrische
auto vanaf hier om flexibel te zijn
en de omgeving natuurbewust
te ontdekken.

LOC ATIE
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EEN STUKJE GELUK OP JE VAKANTIE!

Vakantie bij Clofers is gastvrij, flexibel en persoonlijk met voor
iedereen comfort, luxe en ontspanning. Geniet van jullie (familie)
vakantie met het gevoel van thuis. Onze accommodaties hebben
ieder hun eigen charme. Of je nu op zoek bent naar rust, gezelligheid,
een waanzinnig uitzicht of liever in de prachtige natuur verblijft, onze
service blijft altijd hetzelfde.

MARKETING & RENTAL
Clofers volgt continu de laatste trends en ontwikkelingen binnen de branche. Deze kennis ondersteunt ons
om gerichte investeringen te doen in de voortdurende ontwikkeling van onze online aanwezigheid en online
marketing (website, aangesloten reserveringssysteem, online marketing etc.) We richten ons op reclameen promotiecampagnes die optimale verhuur van de verschillende accommodaties opleveren gedurende
het hele jaar, gericht op een grote diversiteit van doelgroepen.
Bovendien werken we alleen met een select aantal touroperators welke we afstemmen per locatie op de
behoefte van de markt en vraag en aanbod.

WAY OF WORK

EEN STUKJE GELUK OP JE VAKANTIE!

ONZE KERNWAARDEN

CLOFERS HOLIDAY PARCS

Well done is better than
well said

You name it, we aim to
deliver it

Reduce,
repeat

reuse,

recycle,

Al onze medewerkers zijn
betrokken, dat begint al
vanaf het eerste moment. Wij
geven je het gevoel dat je echt
belangrijk voor ons bent.

Je kiest zelf de locatie die
bij je past, of je nu in het dal
of op de berg wilt verblijven.
Onze dienstverlening is altijd
beschikbaar. Kies zelf de opties
en services waar jij gebruik van
wilt maken.

We gebruiken lokale producten,
werken energie-efficiënt en
zoeken naar een combinatie
van lokale medewerkers en
daarbuiten. We ontwikkelen
ons continu op het gebied van
hospitality en implementeren
dit in een duurzame werkwijze.

The extra mile

WOW-effect

Home, away from home

We horen graag wat jullie
wensen zijn en denken met je
mee. Vanaf de start van jullie
zoektocht, tijdens en na jullie
verblijf bij Clofers.

Misschien een beetje rebels, net
even anders, maar alles met als
doel om jullie dat WOW-gevoel
te geven. Vol passie werken we
hier iedere dag aan.

Service met een twist naar
de lokale cultuur. Voel je thuis
tijdens je verblijf bij ons.

In Italië gaan we op dezelfde manier te werk als we nu al doen:
■

We maken het leven van onze eigenaren een stukje makkelijker. Wij nemen het beheer, de verhuur en het
onderhoud van jullie accommodatie volledig over.

Clofers ontvangt de bruto huurinkomsten voor het verblijf van de vakantiegast. Na aftrek van alle kosten,
bijvoorbeeld bedlinnen, handdoeken, schoonmaak en toeristenbelasting, betaal je als eigenaar een commissie
aan ons over de netto huurinkomsten. Clofers biedt alleen accommodaties aan in overeenstemming met de
toeristische regelgeving.
■

We brengen een stukje geluk aan de reiziger van vandaag.

Vanaf het eerste contact ‘je vakantie begint nu’, tot je weer thuis bent. We streven er naar om elk contact
persoonlijk te maken, onze gasten een full-service ervaring te bieden. We zijn altijd bezig om die extra stap te
zetten en onze gasten te verrassen met het onverwachte. Om ervoor te zorgen dat de gast het vertrouwen
heeft om de eerste reservering te maken, maar nog belangrijker om terug te komen voor zijn volgende vakantie.

VISION
Clofers staat voor geluk en biedt klassieke gastvrijheid in een moderne jasje door een passende combinatie
van nationale en internationale ervaring. Twee paden die leiden naar één gemeenschapsgevoel, direct
inspelend op de verwachtingen van de investeerder en reiziger van nu.
Levendige persoonlijke service met solide ondersteuning. Voor ons is het belangrijkste dat jullie kunnen
genieten. Wij zullen er alles aan doen om jullie wensen met plezier te vervullen.

22

CLOFERS HOLIDAY PARCS

CLOFERS HOLIDAY PARCS
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LUXURY APARTMENTS FOR 4

SFEERVOL EN GEZELLIG

Geniet van jullie eigen appartement, gezellig en knus. Een ruime woonkeuken, met een fijne eettafel en
heerlijk stoelen om lekker te blijven zitten. Door de open ruimte heb je direct contact met familie en vrienden
in woonkamer. Stap vanaf hier direct op je eigen ruime balkon, de zon gaat onder achter de bergen. Wordt
’s morgens uitgerust wakker in van de twee slaapkamers met beide een luxe boxspring, vanaf je kamer
adem je de frisse berglucht in op het tweede balkon van jullie appartement.
Deze omgeving is prachtig in alle seizoenen van het jaar, dit in combinatie met een heerlijk klimaat en veel
zonuren maken het de perfectie vakantiebestemming. De ideale plek om te genieten en tot rust te komen
in luxe en te ontspannen in jullie eigen sauna na een actieve dag buiten. Je was neem je schoon mee naar
huis, ieder appartement heeft een eigen was-/droogcombinatie. En je eigen spullen laat je achter in jullie
eigen locker, dat scheelt een hoop ruimte in de auto.

95

PRIJZEN VANAF € 439.500,00
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LUXURY APARTMENTS

m2

4 personen

1 badkamer

volledig
gemeubileerd

2 slaapkamers

sauna

parkeerplaats
parkeergarage

balkon op het
zuiden

centrale lift

LUXURY APARTMENTS

(toegang tot parkeergarage)

25

LUXURY APARTMENTS

SFEERVOL EN GEZELLIG

PRIJZEN

8

7

9

6

10
18

1

PRIJZEN

2
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LUXURY APARTMENTS

Nr. 1		
Nr. 2		
Nr. 3		
Nr. 4		
Nr. 5		
Nr. 6		
Nr. 7		
Nr. 8		
Nr. 9		
Nr. 10		

LUXURY APARTMENTS

19
20

21
22

5
3

€ 459.500,00
€ 439.500,00
€ 439.500,00
€ 439.500,00
€ 459.500,00
€ 479.500,00
€ 469.500,00
€ 469.500,00
€ 469.500,00
€ 479.500,00

4
13
14

17
16
15

Nr. 13		
Nr. 14		
Nr. 15		
Nr. 16		
Nr. 17		
Nr. 18		
Nr. 19		
Nr. 20		
Nr. 21		
Nr. 22		

€ 459.500,00
€ 439.500,00
€ 439.500,00
€ 439.500,00
€ 479.500,00
€ 479.500,00
€ 469.500,00
€ 469.500,00
€ 469.500,00
€ 479.500,00

*Netto prijzen excl. BTW
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LUXURY APARTMENTS

PLATTEGROND

PLATTEGROND

WC SAUNA
1,9m2 1,7m2
GANG
4,6m2

WC
1,9m2

AR
1m2

BK.
5,8m2

GANG
4,6m2

WK & KK
30,5m2
SLP 1
12,3m2

SLP 2
11m2

TERRAS
20,1m2

BALKON
20,1m2

PLATTEGROND BG 1:100
28

PLATTEGROND 1e 1:100
LUXURY APARTMENTS

LUXURY APARTMENTS

29

CLOFERS LUXURY RESORT PONTEBBA

30

31

LUXURY PENTHOUSE FOR 4

LUXE OP HET HOOGSTE NIVEAU

Parkeer je auto in de parkeergarage, stap in de lift en stap uit in je eigen penthouse. Je ski’s staan al
op locatie, die heb je de vorige keer achter kunnen laten in jullie eigen locker. Dat is ultiem geluk op
vakantie. Met een adembenemend uitzicht geniet je van de eerste blik over de bergen, het dal en ruik je de
aangename berglucht.
Het penthouse is voorzien van alle luxe en comfort, hier ontbreekt het je aan niets. Een ruime complete
woonkeuken met kookeiland en grote eettafel voor lange en gezellig avonden samen. Kom tot rust op de
heerlijke ruime bank met plek voor iedereen. ’s Avonds stap je in een van de twee slaapkamers in jullie luxe
boxspring. Beide badkamers bevinden zich direct naast de slaapkamers. Een was draaien is ook geen
probleem, jullie eigen was-/droogcombinatie is aanwezig. Geniet van heerlijke lange avonden op jullie terras
met complete eigen buitenkeuken. In de hottub ontspan je volledig in alle privacy.

105

PRIJZEN VANAF € 549.500,00
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LUXURY PENTHOUSE

4 personen

2 badkamers

volledig
gemeubileerd

sauna &
sunshower

buitenkeuken

80

parkeerplaats
parkeergarage

(tot in het penthouse)

LUXURY PENTHOUSE

m2
terras

m2

2 slaapkamers
hottub

lift

33

LUXURY PENTHOUSE

LUXE OP HET HOOGSTE NIVEAU

PRIJZEN

PRIJZEN

11 12

34

LUXURY PENTHOUSE

Nr. 11		
Nr. 12		
Nr. 23		
Nr. 24		

LUXURY PENTHOUSE

€ 549.500,00
€ 549.500,00
€ 549.500,00
€ 549.500,00

23

24

*Netto prijzen excl. BTW
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LUXURY PENTHOUSE

PLATTEGROND

GANG
3,6m2

SLP 1
11m2

SERRE
20m2

WK & KK
34,3m2

AR
1,1m2
WC
1,9m2

GANG
8,7m2
BK. 2
3,1m2

SLP 1
11m2

BK. 1
10,5m2

BALKON
80m2
SAUNA
2m2
HOT TUB
1,6m2

PLATTEGROND BG 1:100
36

LUXURY PENTHOUSE

LUXURY PENTHOUSE
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DE OMGEVING

EINDELOOS VEEL MOGELIJKHEDEN

EINDELOOS VEEL MOGELIJKHEDEN

“enjoy an active holiday, for everyone!”
ZOMER

OUTDOOR

GOLF

De zomers zijn hier lang met een heerlijk klimaat en zwoele zomeravonden. Je zal tijd te kort komen
voor de grote diversiteit aan mogelijkheden en activiteiten tijdens jullie verblijf. Zoek de spanning op in de
bergen, neem een verkoelende duik in het water of bezoek een van de steden in de buurt met een rijke
geschiedenis. Voor de afwisseling sla je een bal op de golfbaan in Tarvisio.
Het meer van Cavazzo ligt op 40 minuten rijden, zeker de moeite waard om te bezoeken voor een dag
aan het water. Liever actief zonder water? Diverse fiets- en wandelroutes in het dal en op de berg bieden
volop mogelijkheden. Maak gratis gebruik van alle liften in het gebied met de Nassfeld +Card Holiday, deze
ontvang je gratis bij je verblijf bij ons.

CITY TRIP

Idyllische Italiaanse bergdorpjes bezoek je op de fiets, via de fietsroute naar Venzone. Sluit hier de dag af
met een heerlijke pizza, een echt Italiaans ijsje mag natuurlijk niet ontbreken na een heerlijke dag buiten.

WINTER
In de winter biedt de regio alles om te genieten van de sneeuw, zon en gezelligheid. Door de meer dan
100 zonuren extra, in het skigebied Nassfeld, ten opzichte van andere gebieden en met 110 kilometer
pisteplezier is de kans groot dat je je hier optimaal vermaakt. Beginners, ervaren skiërs of gezinnen beleven
hier plezier op de piste. In het gebied zijn er diverse skischolen met internationale skileraren.
In 15 minuten sta je bij de grens aan de rand van het skigebied. Zoek de volgende dag het skigebied van
Tarvisio - Monte Lussari, gelegen op het drielandenpunten tussen Oostenrijk, Slovenië en Italie met 24
kilometer pistes.
Een dag niet skiën of snowboarden? Langlaufen en sneeuwschoen wandelen kan in beide gebieden. Maar
ook in de winter is een uitstapje naar een van de steden in de omgeving zeker de moeite waard.

WINTERSPORT
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WELLNESS

CUISINE
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I RISTORANTI

GENIETEN VAN DE ITALIAANSE KEUKEN

Een vakantie zonder zorgen, geniet van het mooie weer en heerlijk eten en
drinken maken het compleet. Op dit park is overal aan gedacht. Direct naast
de hoofdingang bevind zich de centrale receptie en een kleine parkwinkel.
Begin je dag met een heerlijke espresso aan de Barista bar. Terwijl jullie aan
het zwembad liggen haal je een echt Italiaans ijsje, geen zin om daarna nog uit
eten te gaan, ook daar is aan gedacht. Haal een heerlijke pizza en neem deze
mee naar jullie eigen accommodatie. Overdag of ’s avonds gezellig met de
hele familie uit eten, de kinderen spelen ondertussen heerlijk in de omliggende
speeltuinen of de speelhoek. Kies voor het all day dining restaurant of een a la
carte restaurant en sluit de dag af op het heerlijke loungeterras. Overigens is dit
ook een ideale plek om einde van de middag een drankje te doen en gezellig te
borrelen of kies voor gezellig middag en avond in de Après-ski bar.
Een uitgebreide menukaart met Italiaanse specialiteiten mag natuurlijk niet
ontbreken. We werken samen met Fausto Fedrigo, een Italiaan met een
welbekend restaurant in Nassfeld.
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LUXURY VILLA FOR 8-10

LUXE VOOR DE HELE FAMILIE

Samen genieten van jullie vakantie met de hele familie, met vrienden of meerdere gezinnen bij elkaar doe je
in onze Luxury Villa. Deze villa heeft alle ruimte, luxe en voorzieningen voor een gezellige vakantie samen.
De villa’s zijn gelegen voor aan in het park en liggen volledig op het zuiden. Hier heb je vrij uitzicht over
het hele dal en het dorp. De villa’s zijn compleet ingericht en van alle gemakken voorzien. Een ruime
woonkeuken met grote eettafel om gezellig samen de dag te beginnen en eindigen. De kinderen ploffen na
een heerlijke dag buiten op de comfortabele bank in de woonkamer. Iedereen heeft een eigen bed, een luxe
boxspring in een van de vier slaapkamers. In overleg plaatsen we een stapelbed in een van de slaapkamers
voor nog meer plezier samen. Op jullie eigen terras wordt de Green Egg voorbereid om het lekkerste eten
klaar te maken. Ondertussen wordt er nog heerlijk buiten gespeeld in het eigen zwembad of ontspan in de
sauna. Stap onder een heerlijke douche in een van de drie badkamers. Na jullie vakantie pak je de koffer
weer schoon in, jullie hebben je eigen was-/droogcombinatie en laat een deel van je baggage achter in je
eigen locker.

PRIJZEN VANAF € 925.000,00

8-10 personen

3 badkamers

volledig
gemeubileerd

sauna &
sunshower

buitenkeuken

68

green egg
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LUXURY VILLA

153

LUXURY VILLA

2

m2
terras

m2

4 slaapkamers
privé zwembad
(verwarmd)

parkeerplaatsen
parkeergarage
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LUXURY VILLA

PRIJZEN

LUXE VOOR DE HELE FAMILIE
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PRIJZEN
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LUXURY VILLA
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62

63

Nr. 59		
Nr. 60		
Nr. 61		
Nr. 62
Nr. 63		
Nr. 64		

LUXURY VILLA

64

€ 975.000,00
€ 925.000,00
€ 925.000,00
€ 925.000,00
€ 925.000,00
€ 999.500,00

*Netto prijzen excl. BTW
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LUXURY VILLA

AR
1,8m2
WC
2m2

PLATTEGROND

PLATTEGROND

GANG
3,7m2
SLP 4
12,9m2

BK 3
5,3m2

GANG
3,2m2

SLP 3
11,1m2

SAUNA
4,7m2

2,4m2

BK 2
4,4m2

WK & KK
32m2

GANG
12,2m2

SLP 2
12,2m2

BK 1
6,1m2

SLP 1
15,6m2

BALKON
23,5m2

TERRAS
68m2

ZWEMBAD
15m2

PLATTEGROND BG 1:100
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AQUA PARK

ZWEMMEN IN ZOMER EN WINTER

Naar het strand in de bergen, maak je eigen zandkasteel, dit is straks allemaal
mogelijk met een buiten strand zwembad. Het zwembad loopt geleidelijk af
en is daardoor geschikt voor jong tot oud. Met alle comfort van aanwezige
parasols en ligstoelen geniet je hier van de heerlijke zonnige dagen in de
Italiaanse bergen. Het restaurant met terras grenst aan het zwembad, dus
tussendoor hoef je niet terug naar je accommodatie en kan je een heerlijk
broodje, pizza of ijsje eten. Vergeet ook zeker niet wat te drinken!
Op de koelere dagen of in de winter vind je geluk in het verwarmde binnen
zwembad, met veel glijplezier voor de grotere kinderen en een kindergedeelte
voor de allerjongsten is hier voor iedereen vertier te vinden.
Tussendoor even schommelen, op de wipwap of klimmen doen de kinderen in
een van de speeltuinen, deze liggen rondom de zwembaden.
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AQUAPARK
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WAARDEVOLLE INVESTERING

REALISTISCH RENDEMENT

Een waardevolle investering met een realistisch rendement tussen de 3% en 5%. Bij ons kies je voor een
zorgeloze investering vanaf het begin. Bij de aankoop van jullie investering leggen we alle contractuele
afspraken vast. Wij bouwen volgens het Oostenrijkse Bauträger Vertragsgezets. De betalingen vinden in 7
fases plaats, dit beschermt je tegen het verlies van vooruitbetalingen.
Na afronding van de bouw en de overdracht aan de verhuur staat ons team van Clofers voor jullie klaar
en verzorgt voor jullie het gehele beheer, onderhoud en verhuur van jullie accommodatie. Doordat wij
jullie volledig ontzorgen kunnen jullie optimaal genieten van jullie eigen vakantiewoning met een optimaal
rendement. Hiervoor sluiten we bij de aankoop een overeenkomst met elkaar af voor meerdere jaren. Al
onze accommodaties worden uitsluitend aangeboden voor toeristische doeleinden.
■
■
■
■

Grunderwerbsteuer (Grondeigendomsbelasting) 3,5%
Grundbucheintragung (inschrijving Kadaster) 1,1%
Notaris-/Juridische kosten 2%
Provisievrij, geen makelaars kosten (indien directe aankoop bij ontwikkelaar)

“invest with certainty for the future”

*Bovenstaande percentages zijn een indicatie, wijzigingen voorbehouden. Aan deze indicaties kunnen geen rechten worden ontleend.
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ONZE PARTNERS

VOOR SAMENWERKING

BOUW
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VERHUUR

ONZE PARTNERS

ONZE PARTNERS
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NATURE CHALETS
OBERMӦSCHACH
LEISURE LODGES
JENIG

PANORAMA APARTMENTS
HERMAGOR
RELAX RESIDENCES
RATTENDORF

ACTIVE APARTMENTS
SONNLEITN

MOUNTAIN CHALETS
NASSFELD

OOSTENRIJK

PEAK APARTMENTS
NASSFELD

ITALIE

ONZE PROJECTEN

LUXURY RESORT
PONTEBBA

P R O J E C T E N

CO N TAC T
DEIK Bau und Errichtungs GmBH
Weissbriach 254
A-9624 Weissbriach
info@deik.at
www.deik.at
Jullie contactpersoon: Dennis Kerssen
+31622805996
(ook bereikbaar via Whatsapp)

*Aan de ontwerpen zoals getoond in deze brochure kunnen nog
wijzigingen worden doorgevoerd qua maat en vorm. Hier kunnen
geen rechten aan worden ontleend. De afbeeldingen in de brochure
zijn ter illustratie en hier kunnen ook geen rechten aan worden
ontleend.

L O C A T I E

