
Vakantiewoning Eder *****
 
  
Onze zeer rustig gelegen, zonnige en nieuw gerenoveerde 5 sterren 
vakantiewoning (100 m2), geschikt voor 2 tot 5 personen, ligt in het Ilzdal tussen 
het Nationalpark Bayerischer Wald en het Dreiburgenland vlakbij de Glasstraße 
Bayerischer Wald (Kristalglas) en direkt aan de historische Salzsäumerweg 
(Zouttransport met paarden).
  
 Langs de rivier de Ilz (Rivierlandschap 2002/2003) kunt U zeldzame dieren en 
planten in hun  natuurlijke omgeving bewonderen. U kijkt uw ogen uit in deze 
ongerepte natuur met romantische oevers en indrukwekkende rotsformaties.
 
Rettenbach is een ideaal uitgangspunt voor een  uitstapje naar Passau(30 km), 
waar de Donau, de Inn en de Ilz samenkomen, of naar Praag(200 km), Linz(100 km),
Wenen(300 km), Salzburg(150 km), München(180 km) of Regensburg (120 km)of 
voor andere uitstapjes en sportmogelijkheden.
 
   
Indeling van uw vakantieverblijf:
 
26 m2 woonkamer met SAT-TV, bankstel,en een eettafel met 4-6 stoelen. Aan de 
woonkamer is op het zuiden een voor de helft overdekt terras (30 m2) met 
tuinmeubels en ligstoelen.

De grote tuin (2500 m2)  biedt mogelijkheden om te zonnebaden en heeft visvijvers, 
kampvuur- en grilplaats, schommel, zandbak etc. voor de kleintjes.
 
De keuken  (13 m2) is kompleet ingericht en voorzien van afwasmachine, 
magnetron, oven, vriesvak, toaster, waterkoker, sandwichmaker, koffiezetapparaat 
en alles wat men zo nodig heeft.
 
 De eethoek heeft een uitschuifbare tafel met 6 stoelen (plus kinderstoel) .
 
De slaapkamer (23 m2) heeft een 2-persoonsbed (180 x 200), kinderbedje (70 x 
140)), met SAT-TV, schrijftafel, telefoon en internetaansluiting.
 
De kinderkamer (16 m2) heeft twee 2-persoonsbedden (180 x 200 en 90 x 200). 
 
Moderne badkamer met douche en badkuip en een extra WC.
 
  
In de Omgeving Ukunt :
 
bergwandelen ( Arber 1456 m, Rachel 1376 m, Lusen  1373m, Dreisessel 1312 m), 
boogschieten, badminton, ballonvaren, rondvaartboot,  koets of slee (door paarden 
getrokken), schaatsen, skien, fietsen, golfen ( 9 + 18 holes), kanovaren, langlaufen, 
paardrijden,  tennissen, vissen, wandelen in het Nationalpark bijvoorbeeld langs de 
wolfen, wisenten ,lynxen, everzwijnen, beren  en
nog veel meer…………….. laat U zich verrassen.
  



  
 En dit bieden wij U:
  
Familievriendelijk huis met kinderbed, kinderstoel, babyspullen, uitleenbuggy, veel 
spelletjes ook buiten en vooral genoeg plaats om te spelen (en dan mag het ook wel 
wat luider worden). Kinderoppas kan besproken worden.
 
Kosmetische behandelingen aan huis zijn mogelijk.
Huisdieren op aanvraag.
Berging voor skies, fietsen etc.
Wasmachine en -dröger zijn 1 x gratis bij een verblijf vanaf 8 dagen.
Indien gewenst: was- en strijkservice.
Beddegoed, handdoeken, badlakens en badmantel künnen gratis worden gebruikt.
Antiallergische en ook voor senioren geschikte inrichting
Broodjes en levensmiddelservice
Slagerij in het dorp
 
  
Zo vindt u ons:
 
Via Autobaan A3: Köln, Frankfurt, Nürnberg, Regensburg en dan richting Passau.  
Bei Aicha v. Wald eraf en links afslaan richtig Tittling, 11 km de weg volgen, 2 x 
rechtsaf richting Tittling (B85), 6,5 km rechtdoor, dan rechtsaf richting Haus im Wald, 
4,3 km de weg volgen en dan komt U in Rettenbach: 2e straat links, 3e huis links.
  
Via Autobaan A92: München richting Deggendorf, bij het klaverblad Deggendorf 
rechtsaf  ob de A3 richting Passau en dan verder zoals boven beschreven.
  
 Met de trein (wij halen U natuurlijk af):
 
Vanuit het noorden of westen: over Würzburg, Nürnberg, Regensburg, Plattling, 
Zwiesel, Grafenau.
 
Vanuit Berlijn: over Leipzig, Gutenfürst, Hof, Regensburg, Plattling, Zwiesel, 
Grafenau.
 
Vanuit München: over Landshut, Plattling, Zwiesel, Grafenau.
  
Met het Vliegtuig:
 
Rettenbach ligt ca. 170 km van het vliegveld Franz-Josef-Strauss bij München.
 De vakantie kan beginnen…….


