
St.Oswald Alpinresort 
BAD KLEINKIRCHHEIM

18 Luxe woningen/ appartementen met ondergrondse 
parkeergelegenheid. Mogelijk met eigen wellnessruimte.

GEEN
verhuur-

verplichting
D & d Immobilien



       

LOCATIE
Het zeer aantrekkelijke dorp Bad Kleinkirchheim ligt in het zonnige zuiden van 
Oostenrijk, in het hart van de Karinthische Nockberge. Het Biosfeerpark 
Nockberge wordt gekenmerkt door zijn afgeronde toppen en de ongerepte natuur; 
het is niet voor niets door de UNESCO erkend als uitzonderlijk natuurgebied. Dwars 
door het gebied loopt de bekende Alpe-Adria-Trail, een langeafstandswandeling 
van 43 etappes. Het skigebied ligt op hoogtes tot 2.055 m.

Bad Kleinkirchheim biedt meer dan bijna alle andere skidorpen in de Alpen. Het 
wintersportcentrum combineert moderne ski-infrastructuur met het unieke 
wellness aanbod van de thermen.

De chalets worden gebouwd op ca. 1300 m hoogte, op slechts 100 meter van de 
Nockalm gondelbaan en op ongeveer 3 kilometer afstand van het centrum Bad 
Kleinkirchheim en op ongeveer 1 km afstand van St. Oswald. 
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INVESTERING
1. Onroerend goed in Oostenrijk is een lifestyle investering. Deze chalets zijn een interessant 
bezit. U heeft de keuze om deze volledig zelf te gebruiken of aan te kopen als investeringsobject. 
De verhuurmogelijkheden zijn zeer attraktief. 

2. Twee seizoenen
Wanneer u een woning in Oostenrijk koopt, kunt u het hele jaar door genieten van uw bergchalet 
of appartement. De winters in Oostenrijk zijn koud en besneeuwd, maar Oostenrijk kent ook 
heerlijke zonnige zomers. Bad Kleinkirchheim is in alle seizoenen een prettige bestemming.  De 
zomermaanden zijn populair vanwege de prachtige meren in de omgeving. Golfen op de 18 holes 
golfbaan, f ietsen, wandelen, enz. alles is mogelijk. Er zijn activiteiten voor ieder seizoen en is de 
reden waarom veel van onze klanten vastgoed in Oostenrijk kopen.

3. Onroerend goed in Oostenrijk is een waardevaste investering. Dit betekent dat uw investering 
relatief veilig is in vergelijking met andere, risicovollere beleggingen.

4. Een Oostenrijks skichalet is een geweldige verhuurinvestering die u het hele jaar door 
inkomsten oplevert. Wij kunnen zorgen voor een speciaal verhuurbeheerteam dat uw 
huurinkomsten zal verhogen en u voorzien van een probleemloze ervaring. Zij zullen met uw 
eigendom adverteren, plannen uw reserveringen, ontmoeten uw gasten, en zorgen voor de 
reinigig van uw woning. De vastgoedmarkt van Bad Kleinkirchheim heeft een jaarlijkse groei van 9 
tot 12% geboekt  in de afgelopen drie jaar. Het rendement op de verhuur in Bad Kleinikrchheim in 
zijn algemeenheid is 3 tot 5% van de waarde van het onroerend goed per jaar.

5. Gezien de huidige vraag op de vastgoedmarkt kan worden geconcludeerd dat door het gebrek 
aan nieuw toeristisch vastgoed op de markt, de vastgoedprijzen zullen blijven stijgen. 
Investeren in onroerend goed in Bad Kleinikrchheim is daarom veilig en winstgevend. 
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WINTER
Als het om wintersport gaat, is het Ski World 
Cup Village Bad Kleinkirchheim op het scherpst 
van de snede. 

Er is nauwelijks een ander wintersportcentrum 
in de wereld dat zijn ski- en sneeuwrijk op een 
unieke manier combineert met thermen.
De slogan van het dorp zelf zegt het al: 
"Van de pistes naar de kuuroorden".  

Twee thermen, 21 overdekte hotelbaden en 50 
sauna's vormen de basis van deze traditionele 
badcultuur en trekken gasten uit de hele 
wereld aan, lang voordat de de betekenis van 
het woord wellness bekend was.

Dit gebied is gezegend met een hotelwezen 
met een groot aantal sterren, bestaande uit 
twee 5-sterren en meer dan 15 
viersterrenhotels. 
s Avonds bieden cafés en restaurants vermaak 
voor elke smaak.

SPORT
In de winter

103 km skipistes
20 moderne liften
4 skiliften voor beginners
10,5 km besneeuwde langlauf loipes
sneeuwpark
kidsslope
4 hooggewaardeerde skischolen
23 rustieke skihutten
60 km winterwandelpaden
Thermaal genot in twee thermen: in het 
Römerbad en St. Kathrein



ZOMER
U heeft volop keuze tijdens uw zomervakantie in en rond Bad Kleinkirchheim.
Ontdek de gemoedelijke alpenwereld van de Karinthische Nockberge, dompel uzelf onder in het 
unieke panorama tijdens een ontspannende wandeling, verheug u op spannende rondes op de 
hoogstgelegen golfbaan, neem een verfrissende duik in de Brennsee of ontspan in een van de 
twee kuuroorden. 

U kunt in alle rust beslissen of u de dag door wilt brengen met wandelen en
mountainbiken in de Karinthische Nockberge rond St. Oswald en Bad Kleinkirchheim, of aan het
water in het familiesportdorp Feld am See.

SPORT
Mountainbiken : Europa's langste Flow Country 
Trail is geopend sinds 2019, die je kunt bereiken 
met de Kaiserburgbahn

Bewegwijzerde MTB-routes, Downhill routeFiets-
park

Golf: hoogste golfbaan van Karinthië
De 18-holes golfbaan op 1.100 m hoogte

Tennis/Badminton/Squash
Klimmen
Bergbeklimmen
Surfen/zeilen
Kajak
Paardrijden
Paragliding
Nordic Walking
Vissen
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CHALETS
Het resort bestaat uit 7 chalets met in totaal 18 luxe eenheden, waarvan 
2 geschakelde chalets en 1 vrijstaand chalet met eigen wellness en pool.
De woonoppervlakte van de eenheden varieert van 66,5 m² tot 285 m².
 
De woningen met parkeergarage worden hoogwaardig gebouwd in 
rustieke doch moderne stijl.  Massief hout, grote terrassen cq. tuinen met 
uitzicht op de bergen kenmerken dit prachtige resort.

De hoogtepunten van de chalets zijn de ruime leefruimtes met  
panoramische glazen raampartijen, Elke master-bedroom heeft zijn eigen 
en-suite badkamer. Daarnaast beschikken alle woningen over een hout-
gestookte open haard.
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Over D&D:
al ruim 30 jaar actief in 

Oostenrijk
Omdat wij weten dat er meer komt kijken dan alleen de aankoop van een woning!
Wij begeleiden u net zo lang tot u met plezier geniet van uw woning.

Wilt u de uitgebreide documentatie met prijslijst ontvangen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op!
         tel: +31 (0) 6 54376957 
         e-mail : info@dd-immobilien.nl 



 
Deze brochure is met de grootste zorg opgesteld. Ondans deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig is. 

De verstrekte plattegronden zijn indicatief en zijn wijzigingen voorbehouden.
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