


CHALETS AAN DE ROSSBERG
EEN BIJZONDERE PLEK OP AARDE 

Zuidwestelijk van de Wildkogel in het Salzachtal, aan de 
zonnige kant van de oevers van de Salzach, ligt het Rosental. 
De Venedigersiedlung aan de voet van de Rossberg werd van 
oorsprong bebouwd met traditionele boerderijen. In deze regio 
werd voornamelijk landbouw bedreven. Paarden speelden destijds 
als werkdieren een belangrijke rol. Zomers werden alle dieren naar 
de hoger gelegen Almen gedreven. De paarden (in de volksmond 
“Ross” genoemd) graasden op de hellingen van de Rossberg. Het 
hoefi jzer staat symbool voor de Rossberg en komt ook voor in het 
wapen van de Nationalpark Chalets. Het in het wapen afgebeelde 
gebergte stelt de Venedigergruppe van het Nationalpark Hohe 
Tauern voor. Hierop is de bekendste bergtop, de Großvenediger, te 
zien. Door dit gebergte liep vroeger een belangrijke handelsroute 
naar Italië.

UW CHALETDORP BEVINDT ZICH OP EEN HISTORISCHE LO-
CATIE.

Vroeger was de westelijk gelegen burgruïne Hieburg een trefpunt 
voor riddergevechten en smokkelaars. Duikt men verder in het 
verleden van deze regio, dan stuit men op veel spannende verha-
len en sprookjes, die erop wachten om tijdens de vakantie ontdekt 
te worden.

 GROENE WEIDEN
+ SNEEUWWITTE HELLINGEN
+ HELDER WATER
+ FRISSE BERGLUCHT

= NATIONALPARK CHALETS
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DE BOUWCONSTRUCTIE VAN DE 
CHALETS
WELKOM IN HET ALPENDORP

Net zo karakteristiek als de regio van het Nationalpark Hohe Tauern is de authentieke- en 
robuuste houtbouwconstructie van de Nationalpark Chalets. De charme van traditionele 
stijlelementen, zoals “schindel” en klokkentoren en een idyllisch Alpendorp, in combinatie 
met het indrukwekkende bergpanorama van de Hohe Tauern, maken dat u zich vanaf het 
allereerste begin welkom voelt.

IDYLLISCH EN INDIVIDUEEL

Uw chalet wordt helemaal naar wens ingericht. De vele keuzemogelijkheden aan 
materialen, bewerkingswijzen en stijlelementen maakt het voor u mogelijk om uw huis tot 
uw eigen droomhuis te maken. Keuze genoeg: van 'schindeldak' tot pannendak, van een 
traditionele gestgevel tot uiteenlopende soorten hout, zoals vuren-gebrand, “oud-hout” 
of lariks. Vanzelfsprekend voldoen ventilatie en energieverbruik in de constructie aan de 
hoogste normen. 

TOT WEL DRIE ETAGES VOOR EEN DRIEDUIZENDER 

De chalets bestaan uit twee of drie etages en hebben daardoor verschillende afmetingen. 
Door de optimale hellingbouwconstructie heeft elk van de circa 60 chalets een adembene-
mend uitzicht over de bergen van het Nationalpark Hohe Tauern waar u, dankzij de grote 
ramen van uw chalet, optimaal van kunt genieten. Ook vanaf het ruime terras is het uit-
zicht overweldigend. Elk chalet heeft de beschikking over twee overdekte parkeerplaatsen.

BOUWCOSNTRUCTIE:

 · Robuuste bouwconstructie
 · Alpendorp
 · Bergpanorama
 · Comfort in alle opzichten
 · Openhaard (optioneel)

VARIATIES:

 · 135 m2, 3 slaapkamers
 · 155 m2, 4 slaapkamers

DE DAGELIJKSE SLEUR VERGETEN, 
IN ALLE RUST GENIETEN EN HET 
MOOIE UITZICHT BEWONDEREN!

= NATIONALPARK CHALETS
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CHALET 3-GIPFEL 
 · Plaats: Neukirchen
 · Woonoppervlakte: circa 135 m2

 · Slaapkamers: 3
 · Badkamers: 3 
 · (De vierde badkamer is ook de sanitair 

unit voor de sauna)
 · Grondoppervlakte: 250 - 450 m2

 · Gedeeltelijke meubilering
 · Balkon: 23 m2 + 6 m2

 · Tuin
 · 2 overdekte parkeerplaatsen

BEGANE GROND 1E VERDIEPING 2E VERDIEPING

VOORBEELD PLATTEGROND

ZUIDEN OOSTENWESTEN
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CHALET 4-GIPFEL 
VARIANT 1

 · Plaats: Neukirchen
 · Woonoppervlakte: circa 155 m2

 · Slaapkamers: 4
 · Badkamers: 4 
 · (De vijfde badkamer is ook de sanitair 

unit voor de sauna)
 · Grondoppervlakte: 250 - 450 m2

 · Gedeeltelijke meubilering
 · Balkon: 23 m2 + 6 m2

 · Tuin
 · 2 overdekte parkeerplaatsen

BEGANE GROND 1E VERDIEPING 2E VERDIEPING

VOORBEELD PLATTEGROND

ZUIDEN OOSTENWESTEN
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CHALET 4-GIPFEL 
VARIANT 2

 · Plaats: Neukirchen
 · Woonoppervlakte: circa 155 m2

 · Slaapkamers: 4
 · Badkamers: 4
 · (De vijfde badkamer is ook de sanitair 

unit voor de sauna)
 · Grondoppervlakte: 250 - 450 m2

 · Gedeeltelijke meubilering
 · Balkon: 20 m2 + 6 m2

 · Tuin
 · 2 overdekte parkeerplaatsen

BEGANE GROND 1E VERDIEPING 2E VERDIEPING

VOORBEELD PLATTEGROND

ZUIDEN OOSTENWESTEN
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DE INRICHTING
"ALPIN MODERN"

“Charmant plattelandskarakter gecombineerd met hedendaagse stijl”, zo zou het inte-
rieur van de Nationalpark Chalets getypeerd kunnen worden. Wij noemen het “ALPIN 
MODERN”: traditionele Oostenrijkse materialen als hout, steen, dierenhuid en gewei, in 
combinatie met moderne, trendy en chique accessoires geven een prettige uitstraling. De 
volledige inrichting is door echte ambachtslieden met passie voor hun werk gemaakt. Daa-
rom noemen we deze designvariant “Rustikal“.

EEN PLEK, WAAR GEEN WENS ONVERVULD BLIJFT

De indeling van de chalets is uiterst functioneel met voldoende privacy. Zo kan de 
rustruimte van de sauna multifunctioneel gebruikt worden: deze kamer kan ook als extra 
slaapkamer gebruikt worden. De berging biedt voldoende ruimte aan ski's en andere 
sportartikelen. Daarnaast is er voor de chaleteigenaren een afsluitbare bergingsruimte, 
waarin alle privébezittingen het hele jaar veilig opgeborgen kunnen worden. Het 
hart van de chalets, de keuken, is op maat gemaakt en voorzien van Oostenrijkse 
inbouwapparatuur.

 FRISSE BERGLUCHT 
+ RUST 
+ VERWIKKENDE SLAAP 

= NATIONALPARK CHALETS
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SYMBOLFOTO

TOONT DE BREDE VARIËTEIT 
AAN MOGELIJKHEDEN
FOTO'S ZEGGEN MEER DAN DUIZEND WOORDEN

Ons eerste modelwoning, waarvan vele geïnteresseerden en latere 
kopers onder de indruk waren, is aan een gelukkige eigenaar 
verkocht. Mede hierom hebben we de deuren van onze tweede 
modelwoning aan de hellingen van de Rossberg voor u geopend.                           
Ieder individu die betrokken was bij de planning, de bouw en installatie, 
heeft hier met ziel en zaligheid aan gewerkt, om in staat te zijn een 
authentiek huis te creëren voor de nieuwe bewoners van het chalet 
in Neukirchen. Men wordt in de tuin ontvangen, die met veel liefde 
is ontwikkeld en aangelegd in de stijl van de Hohe Tauern National 
Park met karakteristieke stenen uit de Obersulzbachtal en inheemse 
planten. Luisteren naar het kabbelende water van de houten brontrog, 
je voelt hetzelfde als op de alpenweide. De gevel van bewerkte 
grenen planken, stenen muren en een nok-kruis slechts een paar 
hoogtepunten. Er werden oude ontwerpen opnieuw toegepast.

BINNEN GAAT HET ER GEZELLIG AAN TOE

Bij binnenkomst van het chalet, krijgt men meer dan een keer het 'hier 
wil ik blijven "gevoel! De bouw van het chalet is weer een meesterwerk 
van traditie en moderniteit. De afgeronde hoeken in metselwerk, het 
oude hout en steen geven de charme van een traditionele boerderij. De 
gezellige woonkamer met een hoge kwaliteit van de keuken, de meest 
geavanceerde apparatuur en een grote eettafel, zijn hoogtepunten 
op zich. In het chalet ontdekt u allemaal individueel vervaardigde 
kunstwerken. Alle materialen zijn uit de omgeving. Rariteiten die zo 
niet direct te kopen zijn, een persoonlijke huis ingericht in de Alpen.
chalet ontdekt u allemaal individueel vervaardigde kunstwerken. Alle 
materialen zijn uit de omgeving. Rariteiten die zo niet direct te kopen 
zijn, een persoonlijke huis ingericht in de Alpen.
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HET CHALETDORP
DE BELEVING

Om de sfeer en het authentieke leven van een Oostenrijks 
bergdorp te kunnen ervaren is één blik op chalet en directe 
omgeving voldoende: het Nationalpark Chaletdorp aan de 
Rossberg dat 35.000 m2 groot is, heeft een echt dorpscentrum 
en een uniek en gedegen ontworpen infrastructuur.

DE BIJZONDERHEDEN

De romantische kapel, de traditionele dorpsfonteinen, de 
boerderiij en de culinaire hoogstandjes uit de regio zorgen 
ervoor dat u zich meteen thuis voelt terwijl u op vakantie 
bent. En dat is precies waar onze Nationalpark Chalet Service 
u verder bij kan helpen met onze All-Inclusive-Service. Wij bie-
den: schoonmaak, bedlinnen, handdoeken, wasserij, schoon-
maakmiddelen, haardhout, sneeuwruimdienst en een handige 
broodjesservice om uw vakantie zo aangenaam mogelijk te 
maken. 

INFRASTRUCTUUR

 · Receptie
 · Restaurant en bar
 · Dorpscentrum 
 · Sportwinkel met ski- en fi etsverhuur 

en een E-bike oplaadplaats
 · Natuurzwemvijver
 · Skischool
 · Skipiste met eigen skilift
 · Kinderspeelplaats
 · Barbecueplaats
 · Oplaadplaats voor elektrische auto’sALLES WAT EEN VAKANTIEHUIS 

NODIG HEEFT: GEZELLIGHEID, 
CHARME, DICHT BIJ DE NATUUR, EN 
EEN UNIEKE ALL-INCLUSIVE-SERVICE!

= NATIONALPARK CHALETS

SKI & HIKE - IN & OUT

Stelt u zich voor: 's -Ochtends vroeg in uw eigen huis, midden 
in de Alpen, wakker worden met uitzicht op de magistrale 
Grossvenediger en daarna, direct voor de huisdeur, de ski's 
of wandelschoenen aantrekken om meteen met uw favoriete 
sportactiviteit te beginnen. Dat kan alleen maar in het 
Nationalpark Chaletdorp Hohe Tauern. 
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KOOP & 
INFORMATIE
INVESTEREN IN EEN HUIS IN DE ALPEN

Met de aankoop van een droomhuis in een 
idyllisch bergdorp, investeert u ook in een 
veilige beleggingsvorm met een aantrekke-
lijk rendement. Met een gezonde economie 
en een hoge rechtszekerheid is Oostenrijk 
het ideale land voor uw investering.

De hoge kwaliteit van de chalets en de 
unieke infrastructuur van het dorp staan 
garant voor een optimaal gebruik, waar-
door uw inkomen zeker gesteld wordt. Een 
team van experts begeleidt de aankoop en 
rondt deze ter plaatse af, wat een betrouw-
bare en ontspannen koop voor u als koper 
garandeert.

GOEDE REDENEN

 · Thuis in de Alpen ✓
 · Bouwkwaliteit ✓
 · Veilige investering ✓
 · Hoge Oostenrijkse rechtszekerheid ✓
 · Gezonde economie ✓
 · Waardestijging ✓
 · Inkomen door huuropbrengst ✓
 · Professionele, geïntegreerde verhuur-

service en beheer van het dorp door 
ChaletsPlus ✓

 · Totaalservice ter plaatse daardoor geen 
belasting voor de eigenaren ✓

 · De omzetbelasting wordt terugbetaald 
en de fi scale afschrijving voor commer-
cieel gebruik kan worden ingediend ✓

 · Pensioen ✓
 · Verhoging kwaliteit van leven ✓

NEEM DE BESTE BESLISSING 
VAN UW LEVEN!

= NATIONALPARK CHALETS
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VERHUURSERVICE
WWW.CHALETSPLUS.COM

ChaletsPlus is dé expert op het gebied van 
beheer en verhuur van grote, luxueuze 
chalets en appartementen in Oostenrijk, 
met name in de regio Wildkogel Arena. 
ChaletsPlus heeft meer dan 15 jaar erva-
ring op het gebied van verhuur van kwa-
liteitsprojecten. Er worden 300 woningen 
succesvol beheerd en meer dan 350.000 
overnachtingen in Oberpinzgau via Cha-
letsPlus geboekt. 

ChaletsPlus legt de nadruk op uitmuntende dienstverlening en vriendelijke communicatie. 
Met gemotiveerde en enthousiaste medewerkers vervult ChaletsPlus alle wensen en eisen 
van zowel de huiseigenaren als van de vakantiegasten. Door de professionele samenwer-
king wordt een optimaal verhuur van uw chalet mogelijk gemaakt. De algehele uitvoering 
van het boekingsproces en alle daaruit komende administratie wordt door ChaletsPlus 
overgenomen. Zonder fi nanciële bijdragen en risico’s zal de samenwerking alleen worden 
betaald in geval van succes door middel van provisie.

TOTAALSERVICE 

= NATIONALPARK CHALETS PARTNERS
MET ENGAGEMENT & KNOW-HOW

 · Ontwikkelaar: 
Nationalpark Chalets Projekt GmbH & Co KG

 · Verhuurder: ChaletsPlus
 · Advocaat: Dr. Kainz
 · Belastingadviseur: 

Fritzenwallner & Gandler
 · Notaris: Dr. Eberl
 · Bank: Raiffeisen Verband Salzburg
 · Architect:

Hölzl Baumanagement Gmbh+Co.KG
 · Binnenhuisarchitect: 

Bruno Berger Ges.m.b.H.
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DE MENSEN ACHTER HET 
NATIONALPARK
MET HART EN ZIEL

Met hart en ziel werken wij aan uw thuis in de Alpen. Niet 
alleen in de planning houden we rekening met uw wensen, 
waarbij we gebruik maken van plaatselijke, authentieke mate-
rialen die niet alleen vandaag modern zijn, maar ook op lange 
termijn blijvend van aard zijn. En met onze verhuurservice stre-
ven we de hoogste kwaliteit en uw absolute tevredenheid na: 
zaken die voor het team van ChaletsPlus vanzelfsprekend zijn. 

Ontdek uw “Heimatliebe” (liefde voor de regio) in het hart van 
het Nationalpark Hohe Tauern. Word één met de regio en de 
mensen. Wij begroeten u met een hartelijke “Griaß di” zoals 
wij dat hier zeggen.

Wij stellen ons aan u voor.

BRUNO BERGER
ARCHITECT EN BINNENHUISARCHITECT VAN ALPINE 
WOONINRICHTINGEN

WANNEER HET THUISGEVOEL HET WONEN BEPAALD 

„Als enthousiaste bergbeklimmer ben ik nauw met de omgeving 
van het Nationalpark Chaletdorp verbonden. De tijd in de natuur 
geeft mij inspiratie voor het adviseren van mijn klanten bij het 
inrichten van de chalets. Het werken met regionale materialen ins-
pireert me al een lange tijd. Door onze kwaliteit en ervaringen in 
ambachtelijk werk hebben wij een geheel eigen stijl ontwikkeld: 
‘Alpin Moderrn’ en ‘Alpin Rustikal’. Hierin worden bijvoorbeeld 
vellen, geweien, verschillende steensoorten en eeuwenoud hout 
uit hoge berggebieden geïntegreerd in een moderne stijl.

Ook afvalhout uit boerderijen en schuren wordt bij de inrichting 
van de chalets gebruikt. Geïnspireerd door oude boerderijen, alm-
hutten en stallen brengen wij deze oude en traditionele bouwkunst 
weer tot leven in moderne bouwprojecten. Met het Nationalpark 
Chaletdorp is ons dit uitstekend gelukt.“
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TON JANSEN
CHALETSPECIALIST IN OOSTENRIJK

VERTROUWEN IN DE REGIO

„In het begin waren het de bergen van het Nationalpark en het 
omvangrijke aanbod aan activiteiten en mogelijkheden gedurende 
het hele jaar dat mijn hart voor deze regio veroverd heeft. Al snel 
zag ik het potentieel van de regio en was één van de initiators 
voor de bouw van nieuwe projecten binnen deze regio. De tra-
dities en authenticiteit van deze regio en de mensen hebben mij 
zo enthousiast gemaakt, dat wij hier zelf een boerderij gebouwd 
hebben. Königsleiten is in de winter onze thuisbasis geworden. In 
de afgelopen jaren heb ik samen met plaatselijke ondernemingen 
meer dan 100 huizen gebouwd en beheren we meer dan 300 
objecten met 350.000 overnachtingen per jaar. Het Nationalpark 
Chaletdorp is een buitengewoon project voor ons. Een authentiek 
Oostenrijks dorp met een levendig centrum en een omvangrijke 
infrastructuur. Dat is werkelijk uniek en bestaat in deze vorm nog 
niet. Wij geloven sterk in het potentieel van dit dorp.“

BAUER EBI
VERBONDEN MET ZIJN REGIO

EEN THUIS VOOR GENERATIES EN HUN VERHALEN 

„Onze boerderij hier aan de Rossberg is al verschillende generaties  
in het bezit van onze familie. Vroeger was het eigendom van een 
graaf. In 1985 brandde de boerderij geheel af en is daarna weer 
opnieuw opgebouwd. Zoals de naam van de berg al doet ver-
moeden, lopen hier voornamelijk paarden en schapen rond. Het 
hoogtepunt is onze traditionele Almabtrieb midden September. 
Dan komen meer dan 1000 schapen de berg af omdat de winter 
eraan gaat komen. De schapen gaan dan lekker warm beneden 
de stal in. De Almabtrieb is altijd een groot feest bij ons. Het is 
bijna niet te geloven, maar Neukirchen was vroeger een trefpunt 
voor riddergevechten en smokkelaars. De Rossberg is altijd al een 
bijzondere plaats geweest en wij verheugen ons op nieuwe leven-
digheid en nieuwe verhalen die het Nationalpark Chaletdorp met 
zich meebrengt.”
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FOTO: FRANZ REIFMÜLLER

 IDYLLISCHE NATUUR 
+ UITZICHT OP DE GROSSVENEDIGER

= NATIONALPARK CHALETS

DE REGIO
NEUKIRCHEN AM GROSSVENEDIGER
Neukirchen am Großvenediger (856 
meter) is een juweel in het hart van het 
Nationalpark Hohe Tauern. Het eeuwenoude 
en perfect onderhouden dorpsaanzicht 
heeft verschillende prijzen gewonnen, ook 
internationaal. Oostenrijks hoogste bergen 
vormen een schitterende omgeving voor het 
idyllisch gelegen dorp, dat haar gasten een 
onuitputtelijke aanbod biedt: een veelheid 
aan sportmogelijkheden en een gevarieerd 
aanbod aan cultuur staan garant voor 
ontspanning en entertainment. Het ultieme 
vakantiegevoel.

DIE „WELTALTE MAJESTÄT“
De Großvenediger (ook wel „weltalte 
Majestät” genoemd) is de hoofdberg van 
de Venedigergruppe in de Hohe Tauern aan 
de grens van Oost-Tirol in Salzburg. Met 
een hoogte van 3.666 m is het de op vijf-na 
hoogste berg in Oostenrijk. De herkomst van 
de naam is nog onduidelijk. Zo zou de naam 
ontstaan zijn door overstekende handelaren 
uit Venetië. Ook het uitzicht naar Venetië 
behoort tot de mogelijkheden.
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IN DE DIRECTE OMGEVING
IN NEUKIRCHEN
 · Nationalpark Hohe Tauern met vele dalen en 3.000er 

bergtoppen » www.nationalpark.at
 · Wildkogel-Arena 61 km aan top geprepareerde en bes-

neeuwde pistes en een oneindig aanbod aan wandel- en 
fi etswegen » www.wildkogel-arena.at

 · Natuurbaden
 · Evenementen en tentoonstellingen van Tauriska

» www.tauriska.net

BINNEN 10 KILOMETER
 · Krimmler watervallen, de grootste watervallen van Europa
 · Kristallbad Wald
 · Museum en Nationalpark-tentoonstelling met smaragd en 

kristallen in Bramberg
 · Panoramabahn Hollersbach met toegang tot het Kitzbüheler 

skigebied

BINNEN 20 KILOMETER
 · Toegang tot het skigebied Zillertal Arena in Königsleiten
 · Planetarium/Sterrenwacht
 · Nationalparkcentrum Mittersill
 · Golfclub Mittersill
 · Weißsee Gletscherwereld 
 · Keltendorf Uttendorf

BINNEN 50 KILOMETER
 · Gerlos en Zillertal
 · Kitzsteinhorn (Gletscherskiegebied)
 · Hochgebirgsstauseen Kaprun
 · Sigmund-Thun-Klamm
 · Tauernspa
 · Skigebied Schmittenhöhe
 · Zeller See rondvaart
 · Golfclub Zell am See -  Kaprun
 · Großglockner Hochalpenstraße
 · Wildpark Ferleiten
 · Kitzbühel en 4 Kitzbüheler golfclubs

 INADEMEN 
+ UITADEMEN 
+ THUIS VOELEN 

= NATIONALPARK CHALETS
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SKIGEBIETE
WILDKOGEL ARENA:

 · vor Ort - Ski in & out
 · Einstieg in Neukirchen und Bamberg mit 61 Pistenkilometer 

davon 85% rote & blaue Pisten. Ideal für Familien, Anfänger 
und Wiedereinsteiger. An einer möglichen Erweiterung und 
dem Anschluss an das Skigebiet Kitzbüheler Alpen wird 
gearbeitet. 

PANORAMABAHN KITZBÜHELER ALPEN

 · 10 Kilometer entfernt
 · Einstieg in Hollersbach, Pass Thurn – Mittersill, Kitzbühel 

mit 170 Pistenkilometer. Die längste Abfahrt bietet 8,5 km 
durchgehenden Pistenspaß. 

ZILLERTAL ARENA 

 · 15 Kilometer entfernt
 · Einstieg in Königsleiten, Gerlos und Zell im Zillertal mit 143 

Pistenkilometer. Pistenspaß bis 2.500 m und nahezu 100%ige 
Schneegarantie. 

ZELL AM SEE / SAALBACH-HINTERGLEMM

 · 40 Kilometer entfernt
 · Einstieg in Schüttdorf, Zell am See und Saalbach/Hinterglemm 

mit 338 Pistenkilometer und 106 Liftanlagen. Das größte 
Skigebiet Österreichs bietet absolut Ski unlimited!

WEISSSEE GLETSCHERWELT

 · 40 Kilometer entfernt
 · Einstieg in Uttendorf – Stubachtal. Ein kleines Gletscherpa-

radies inmitten des Nationalparks. Eine Abenteuerwelt für 
Skifahrer, Freerider, Tourengeher, Eiskletterer und Schnee-
schuhwanderer.

KITZSTEINHORN GLETSCHERSKIGEBIET

 · 45 Kilometer entfernt
 · Einstieg in Kaprun mit 50 Pistenkilometer. Die Gletscherwelt 

auf 3000 Metern bietet unzähligen Ausstellungen, Museen 
sowie Ski- und Urlaubsvergnügen fast das ganze Jahr 
hindurch. 

 SKI IN
+ SKI OUT
+ SKI AT HOME
+ SKI AT THE BEST PLACES

= NATIONALPARK CHALETS

FOTO: MICHAEL HUBER
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TOT ZIENS IN NEUKIRCHEN!

Nationalpark Chalets Projekt GmbH & Co KG
Gerlosstraße 14b, 5730 Mittersill
info@nationalpark-chalets.com
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TOT SNEL IN NEUKRICHEN AM GROSSVENEDIGER!

KIJKJE NEMEN: WWW.NATIONALPARK-CHALETS.COM
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Änderungen vorbehalten.
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WWW.NATIONALPARK-CHALETS.COM

 THUIS IN DE ALPEN
+ VEILIG INVESTEREN
+ SKI & HIKE IN & OUT
+ GELUK EN KWALITEIT VAN LEVEN 

= NATIONALPARK CHALETS


