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De appartementen

De activiteiten

Uniek. Populair. Winstgevend.

Royaal. Licht. Ruim.

Sneeuwzeker. Overvloedig. Eindeloos.

Het rendement

Contact

Fair. Zorgeloos. Belastingvrij.

Betrokken. Deskundig. Hartelijk.
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Das Neukirchen

Authentiek. Natuurlijk. Veelzijdig.

Pi

De bestemming

dem

AUSTRIA

}

us

t
s
o
a
P

Hartelijk welkom.
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De Wildkogel Resorts.

Deluxe. Apartments. Service.
Hartelijk welkom bij Landberg! Fijn dat u geïnteresseerd bent
in onze luxe appartementen. Maak kennis met ons derde,
gloednieuwe resort: Das Neukirchen. De ideale oplossing als
u op zoek bent naar een luxe appartement voor uzelf en voor
vakantieverhuur. Bovendien bieden wij u met ons concept een
zorgeloze en aantrekkelijke investering.

E

en concept. Een belofte. Unieke resorts. Bij ons koopt u een appartement of een
penthouse, gebouwd in traditionele stijl. Royaal, licht en ruim. Stijlvol ingericht.
Perfect uitgerust. In het resort vindt u alles wat u kunt verwachten van een klassiek

viersterrenhotel. Services op het hoogste niveau.
DAS NEUKIRCHEN is aangelegd als een dorp en heeft een uitstekende infrastructuur. Wij hechten
grote waarde aan kwaliteit in elk detail. En aan persoonlijke attentie. Zo garanderen wij de
eersteklas hotelbeleving die u in alle Wildkogel Resorts kunt ervaren.
Ons topaanbod is vooral gericht op gezinnen en groepen die een huiselijke sfeer belangrijk
vinden en graag flexibele services willen. Welkom thuis!

5

Het Salzburger Land.

Wild. Glooiend. Charmant.

Salzburg

H

et Salzburgerland is een zeer geliefde vakantiebestemming. Vakantiegangers genieten
van het enorme aanbod aan recreatiemogelijkheden. De talloze wintersportgebieden
bieden met pistes, rodelbanen en loipes voor elk wat wils. ’s Zomers zijn de

bewegwijzerde wandel- en fietsnetwerken, zoals de spectaculaire Tauernradweg, goed voor de meest
uiteenlopende belevenissen. Of neem een duik in een van de vele natuurlijke meertjes.

6

P

opulaire bestemmingen voor een dagje uit zijn de Kitzbüheler
Alpen en de Großvenediger. In het nationale park Hohe Tauern

Kitzbühel

kunt u eeuwenoude gletsjers en de Krimmler Wasserfälle

Neukirchen am Grossvenediger

ontdekken. In Salzburg, de stad van Mozart met zijn schitterende barokke
paleizen, kunt u echt cultuur opsnuiven.
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Authentiek. Natuurlijk. Veelzijdig.
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De Oberpinzgau.

N

eukirchen am Großvenediger ligt in de Oberpinzgau in het Salzburgerland. Het dorp behoort tot een van de gemeenten in het nationaal
park Hohe Tauern. De Oberpinzgau is een echte oase van natuur. U wordt er verrast door adembenemende panorama’s: Majestueuze
bergtoppen, eeuwenoude gletsjers, grazige alpenweiden, schaduwrijke bossen en uitnodigende oevers aan de zonzijde van de Salzach.

Vanwege de authentieke schoonheid en de afwisseling komen talloze vakantiegangers vanuit de hele wereld naar de Oberpinzgau. Het fantastische
wintersportaanbod en de wandel-, klim- en fietsmogelijkheden maken de regio het hele jaar door populair.

8

Oberpinzgau in cijfers

De Pinzgau – bezienswaardigheden:

375.000 m skipiste
14.000 m rodelbaan
1.000.000 m mountainbikeroutes
40.000 hoogtemeters per fiets
94 wandelroutes
120 berghutten
10 recreatieplassen en meren
155 bestemmingen voor een dagje uit
32 burchten, kastelen en musea
8 attractieparken

	Nationaal park Hohe Tauern is met een oppervlakte van 1.856 km² een van de grootste nationale parken
van Europa. Maak kennis met het adembenemende hooggebergte.
	Wintersportliefhebbers kunnen hun hart ophalen in drie skigebieden. De Wildkogel-Arena, de
Kitzbüheler Alpen en de Zillertal-Arena zijn samen goed voor meer dan 375 kilometer piste.
	De langste fietsroute van Oostenrijk voert in 270 of 310 km van Passau naar Krimml. Deze Tauernradweg
is bovendien heel geschikt voor uitstapjes met het gezin.
	De Krimmler Wasserfälle zijn met een valhoogte van 385 m de grootste watervallen van Europa. Geniet
van dit schitterende schouwspel in het nationale park Hohe Tauern.
	Het Habachtal is een van de mooiste dalen van Oostenrijk. Kostbare smaragden uit dit dal sieren zelfs de
Britse kroonjuwelen.
	Bij 120 berghutten zijn wandelaars en mountainbikers van harte welkom. U kunt er genieten van
plaatselijke specialiteiten en van de authentieke Almsommer.
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Het dorp Neukirchen.

Landelijk. Dichtbij. Sprankelend.

H

et prachtig authentieke Neukirchen ligt aan de voet van de Wildkogelkabelbaan. Het dorp heeft ruim 2.500 inwoners. Dankzij de uitstekende
infrastructuur vindt de vakantieganger er cafés, sportzaken, winkels voor

de dagelijkse boodschappen en souvenirshops. De horeca ter plaatse serveert stevige lokale
specialiteiten, maar ook de wat verfijndere keuken.
Vakantiegangers zijn van harte welkom voor de après-ski en voor skitochten en
sneeuwschoenwandelingen. Voor cultuurliefhebbers heeft het Cinétheatro een afwisselend
programma met cabaret, lezingen, toneel en liveoptredens.

10

11

Ontspannen. Gezellig. Winstgevend.

12

De Deluxe Experience © by Landberg.

Z

orgeloos genieten. Zorgeloos investeren. Met uw investering in een luxe Landbergappartement slaat u twee vliegen in één klap: onvergelijkelijke, persoonlijke
vakantiemomenten en uitstekende rendementsverwachtingen.

Uw emotionele rendement: Bij ons koopt u appartementen, penthouses of chalets.
Gebouwd in traditionele stijl. Smaakvol ingericht. Volledig uitgerust. Onze ‘dorpje in een
dorp’-resorts beschikken over een uitstekende infrastructuur. Bovendien vindt u er alles
wat u mag verwachten van een viersterrenhotel. Welkom thuis!
Uw financiële rendement: Onze vakantiecomplexen zijn van hoogwaardige kwaliteit.
Gebouwd op langdurig gebruik. Het hele jaar door aantrekkelijk voor toeristen uit de
hele wereld. Wat onderscheidt Landberg van andere aanbieders? Wij bieden eigenaren
volledige service. Bovendien regelen wij voor u de opbrengstgerichte verhuur. Landberg
is toonaangevend op het gebied van luxe appartementen met vakantieverhuur in de
Oberpinzgau.
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Dorpje in een dorp.

Huiselijk. Vertrouwd. Verbonden.

14

H

et nieuwe resort Das Neukirchen wordt geïntegreerd in het organisch gegroeide
dorp Neukirchen. Dankzij ons concept ‘dorpje in een dorp’ heeft u alles binnen
handbereik voor een vakantie op maat – elke dag opnieuw.

Heerlijk ontspannen in de huiselijke sfeer van uw luxe appartement. Maak in het resort zelf
gebruik van het fitness- en wellness-aanbod. Op slechts enkele meters van uw voordeur kunt u al
beginnen met actieve sportavonturen of in alle rust de natuur verkennen. Zelf koken, genieten in
het restaurant of lekker uit eten bij een van de horecagelegenheden in het dorp.
Als lokale projectontwikkelaar in de Oberpinzgau hechten wij grote waarde aan perspectieven
voor de lange termijn. Met ons concept zorgen wij daarnaast voor een goede relatie tussen
eigenaren, gasten en dorpsbewoners. Zo stimuleren wij ‘zacht toerisme’ – duurzaam en met oog
voor traditie.
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De Services.

Vriendelijk. Laagdrempelig. Attent.

D

AS NEUKIRCHEN biedt u en uw gasten een uitgebreid serviceaanbod, zodat u zich
helemaal thuisvoelt. U vindt er alles wat u mag verwachten van een viersterrenhotel.
Uw persoonlijke wensen vervullen wij graag. Ideaal voor eigenaren: met ons volledige

dienstenaanbod regelen wij de verhuur van uw luxe appartement.
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Alle vakantiegangers profiteren van een aantrekkelijk dienstenaanbod:

Overige diensten kunt u zelf bijboeken (tegen betaling):

 Receptieservice

 Broodjesservice

 Ruim opgezette lounge

 Roomservice

 Restaurant in het resort

 Extra schoonmaakservice

 Binnen- en buitenzwembaden

 Massages

 Exclusieve wellnessfaciliteiten

 Schoonheidsbehandelingen

 Modern uitgeruste fitnessruimte

 Taxiservice

 Speelgelegenheid binnen en buiten

 Badjassen- en handdoekenservice

 Parkeerplaats in de (ondergrondse) parkeergarage

 Privé-skitochten

 Beddengoed en handdoeken

 Tochten per arrenslee

 Handdoeken worden wekelijks gewisseld

 Fietsverhuur

 Wifi

 Uitstapjes en nog veel meer

Volledige service voor eigenaren:
 Marketing via alle commerciële kanalen
 Verhuur van uw vakantiewoning
 Afgeschermd online eigenarenportaal
 Overdracht en eindcontrole
 Schoonmaak
 Afrekening
 Beheer en onderhoud
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Het restaurant.

Overheerlijk. Regionaal. Voortreffelijk.

C

ulinaire verwennerij in een omgeving waar u zich thuisvoelt! Het resort beschikt
over een eigen restaurant waar het door de aangename sfeer altijd gezellig is. Op
hoog niveau verwennen wij onze gasten elke dag opnieuw met bijzondere culinaire

verrassingen. Hier geniet u van regionale specialiteiten en Oostenrijkse klassiekers. Onze
keukenchefs selecteren alleen de beste ingrediënten, bij voorkeur uit de regio, zoals het malse
Pinzgauer rund. Dagverse vis wordt gevangen in meren en riviertjes in de omgeving.
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Het wellness-, spa- en fitnessaanbod.

Ontspannend. Weldadig. Versterkend.
20

D

e ruim opgezette wellness- en ontspanningsfaciliteiten met een oppervlakte van ruim 770 m2 zijn kosteloos
toegankelijk voor alle gasten. Even heerlijk dobberen in een van de twee zwembaden – binnen, of buiten onder
de blote hemel. Voor warmte zorgen vijf moderne sauna’s: stoom, infrarood, soft en twee klassieke Finse sauna’s.

Weldadige ontspanning vindt u in de relaxruimtes met heerlijke loungechairs en rustgevende lichteffecten. Indien gewenst
kunnen gasten hier ook een massage of een schoonheidsbehandeling boeken. En wie zich liever in het zweet werkt kan in
de fitnessruimte terecht voor de nieuwste cardio- en krachttrainingsapparatuur.
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De wintersport.

Sneeuwzeker. Levendig. Meeslepend.

W

intersport op elk niveau! Of u nu wilt skiën, snowboarden
of rodelen: drie skigebieden met in totaal 375 kilometer
piste wachten op u. Met de Salzburger Super Ski Card kunt

u in de Wildkogel-Arena, de Zillertal-Arena (bereikbaar in 20 min.) en in
de Kitzbüheler Alpen (10 min. rijden) gaan en staan waar u maar wilt.
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D

e Wildkogel--skilift bevindt zich op nog geen 100 meter van het resort. Alleen al in de
Wildkogel-Arena vindt u 64 km skipiste, vijf kabelbanen, vier stoeltjesliften, tien sleepliften
en diverse lopende banden. De talloze afdalingen bieden skiplezier voor zowel beginners

als gevorderden. Adrenalinekicks zijn ook gegarandeerd op de met 14 km langste verlichte rodelbaan
ter wereld. Voor langlaufers zijn er gevarieerde loipes door een sprookjesachtig winterlandschap.
Bij authentieke berghutten kunt u terecht voor eten en drinken. Liefhebbers suizen vanaf het
pistespektakel in één keer door naar de après-ski. Skischolen, materiaalverhuur en sportzaken zijn er
uiteraard ook.

23

365 dagen per jaar iets te doen.

Natuurlijk. Groots. Vrij.

V

akantiegangers komen af op de talloze bergpaden, routes en tochten door het
schitterende, afwisselende berglandschap. Te voet, te paard of op de fiets.
Uitstapjes in het nationaal park Hohe Tauern leiden u naar eeuwenoude gletsjers en

indrukwekkende watervallen. Met een beetje geluk ziet u zelfs zeldzame wilde dieren in de vrije
natuur.

De Wildkogel Resorts zijn het hele jaar door geopend. Hun eersteklas locaties vormen het perfecte
uitgangspunt om de Oberpinzgau te ontdekken.

24

In de Oberpinzgau straalt elk seizoen met zijn eigen charme. Ook in het

 Wandelen

voorjaar, de zomer en de herfst vinden vakantiegangers van alle leeftijden

 Hardlopen

er geschikte activiteiten en ontspanning:

 Alpinisme
 Klimmen
 Biken
 Zwemmen
 Vissen
 Paardrijden
 Sportvliegen
 Tennis
 Uitstapjes
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Das Neukirchen. Een Wildkogel Resort.

Huiselijk. Populair. Winstgevend.

O

ns derde resort wordt gerealiseerd aan de voet van de Wildkogel. DAS NEUKIRCHEN
bestaat uit vijf villa’s. 45 appartementen en 8 penthouses kijken uit naar een
nieuwe eigenaar. Alle luxe appartementen hebben een balkon of een terras.

De vakantiewoningen worden turnkey opgeleverd. Dankzij het stijlvolle interieur en de uitrusting van topklasse voelen u, uw gezin, uw vrienden en uw gasten zich er meteen thuis.
Gezellig. Ontspannen. Huiselijk. Hier beleeft u de Alpen op hun mooist.
DAS NEUKIRCHEN beschikt over een eigen restaurant, gelegen op slechts een paar stappen van
uw appartement. Alle gasten kunnen kosteloos gebruikmaken van de ruim opgezette wellness-,
fitness- en speelfaciliteiten. Met onze eersteklas service krijgt u alles wat u mag verwachten
van een viersterrenhotel.
Net als bij alle Wildkogel Resorts kunnen eigenaren ook in DAS NEUKIRCHEN rekenen op
topkwaliteit en een compleet dienstenaanbod.

26
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De appartementen.

Gevarieerd. Uitnodigend. Smaakvol.
S

tijlvol en luxueus. Alle vakantiewoningen worden smaakvol gemeubileerd en perfect
afgewerkt opgeleverd. Dankzij de schitterende materialen, strakke lijnen en eersteklas
merkapparatuur voelt u zich er helemaal thuis.

Ruim, licht en gezellig. De 45 appartementen van 33 m2 tot 118 m2 zijn geschikt voor 2 tot 8 personen.

Alle luxe appartementen hebben een balkon of een terras van een kleine 7 m2 tot wel 40 m2.
Geniet van dat heerlijke Alpengevoel: hoogwaardig designmeubilair, de luxe badkamer, de volledig
uitgeruste keuken met Nespresso-koffiebar en Siemens-apparatuur. Ook aan entertainment is
gedacht, met led-satelliettelevisie, wifi en draadloze speakers. Elk appartement beschikt over
minimaal één parkeerplaats.

Vo o r b e e l d p l at t e g r o n d
Haus 2

To p 1 | 2 e r A pa r t m e n t

Uw appartement/woonoppervlak:
Keuken/living: 		
Gang:		
Slaapkamer 1:		
Slaapkamer 2:		

37,70 m²
2,57 m²
13,64 m²
18,65 m²

Badkamer 1: 		
Badkamer 2: 		
Toilet: 		

4,85 m²
5,82 m²
1,81 m²

Totaal 		

85,02 m²

Terras		

32,72 m²

28
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De penthouses.

Superieur. Hemels. Panoramisch.

30

O

nze 8 penthouses zijn superieur vormgegeven. Ze hebben
dezelfde hoogwaardige inrichting als de appartementen.
Bovendien beschikken de penthouses over een eigen open haard,

een transparante dakconstructie en royale terrassen tot 84 m2.

Ruimtelijker, breder, hoger. Van het schitterende designmeubilair, het
geperfectioneerde lichtconcept en het uitermate fraaie uitzicht is zelfs de meest
veeleisende vakantieganger onder de indruk. De penthouses, met een oppervlak
van 33 m2 tot 165 m2, zijn geschikt voor vier tot acht personen.

Vo o r b e e l d p l at t e g r o n d
Haus 3

To p 7 | 4 e r A pa r t m e n t

Uw appartement/woonoppervlak:
Keuken/living: 		
Gang:		
Slaapkamer 1:		
Slaapkamer 2:		
Slaapkamer 3:		
Slaapkamer 4:		

67,61 m²
17,34 m²
12,87 m²
12,32 m²
12,32 m²
17,74 m²

Badkamer 1: 		
Badkamer 2: 		
Badkamer 3: 		
Toilet: 		

6,43 m²
8,16 m²
4,53 m²
2,04 m²

165,25m2

Sauna: 		

3,89 m²

84,57m2

Totaal 		

165,25 m²

Terras/Balkon		

84,57 m²

67,61m2
17,34m2
12,87m2
12,32m2
2,04m²
6,43m²
3,89m²
12,32m2
17,74m²
8,16m2
4,53m2
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Vooruitstrevend. Doortastend. Toonaangevend.

O

ns nieuwe resort DAS NEUKIRCHEN wordt gerealiseerd in meerdere bouwfasen.
Mocht u uw persoonlijke ideeën willen inbrengen, dan raden wij u aan om het
appartement van uw keuze zo vroeg mogelijk te reserveren. Neem contact

op met Jaap Elshout telefonisch op telefoonnummer +43 (0) 677 629 287 02 of mobiel op
+31 (0) 639 477 989 of per e-mail via info@landberg.at.
Jaap Elshout, Sales & Marketing Director
Landberg Neukirchen GmbH, A-5732 Mühlbach 87, Oostenrijk
info@landberg.at, www.landberg.at

Neukirchen
seit

1074 L
Niuchirchin

Salzburger Land
Oberpinzgau
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Overzicht van het resort.
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Villa 1

Villa 2

Villa 3

Aanvang in bouwfase 2

Bouwfase 1A

Bouwfase 1A

Villa 5
Aanvang in bouwfase 2
Villa 4
Bouwfase 1B
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Proefwonen.

Behulpzaam. Persoonlijk. Direct.

W

ij nodigen u van harte uit om het unieke ‘Landberg-gevoel’ zelf te komen ervaren. Kom gewoon een keer wonen
op proef in onze resorts DAS WILDKOGEL of DAS BRAMBERG. Geniet van de luxe van onze appartementen en
onze viersterrenservices.

34

Vorm uzelf een beeld en ontdek de veelzijdige mogelijkheden van
de idyllische Oberpinzgau. Wij bieden u als geïnteresseerde koper
bijzonder aantrekkelijke voorwaarden als u op proef komt wonen.
Neem contact met ons op; wij kijken uit naar uw komst!

35

Het verwachte rendement.

Winstgevend. Duurzaam. Bestendig.
36

D

AS NEUKIRCHEN is een vakantieresort. Dat betekent dat de appartementen worden
verhuurd aan vakantiegangers.
Onze dochteronderneming Landberg Alpine Holidays draagt zorg voor elke stap:

commerciële exploitatie, boeking, ontvangst en begeleiding van uw gasten, schoonmaak en
gespecificeerde afrekening. Het team regelt ook de volledige exploitatie, evenals beheer en
onderhoud.
Met een zo groot mogelijke kosteneffectiviteit garanderen wij u als investeerder maximaal
rendement. Wij bieden uw appartement aan via diverse gunstige kanalen. Onze eigen directe
marketingactiviteiten bestaan onder meer uit het reserveringsplatform, online- en social mediamarketing, nieuwsbrief, inhouse-marketing en PR. Bovendien werken wij nauw samen met 46 onlineen offline-aanbieders, onder wie TUI, Belvilla, Chalet.nl, Booking.com, Expedia en Secret Escapes.

37

De referentie-resorts

O

nze referentieprojecten zijn DAS WILDKOGEL en DAS BRAMBERG. In 2013 openden
wij DAS WILDKOGEL. Sindsdien neemt het succes van dit resort alleen maar toe. In
een kort tijdsbestek heeft het zich weten te ontwikkelen tot een topadres voor luxe-

appartementen in het Salzburgerland.

38

Populair. Succesvol. Verantwoord.

S

inds 2017 heet DAS BRAMBERG zijn gasten welkom. Nu is het de beurt aan DAS NEUKIRCHEN – als derde telg binnen het

In onze resorts realiseren wij een boven-

gerenommeerde overkoepelende merk Wildkogel Resorts. Onze dochterorganisatie Landberg Alpine Holidays begeleidt

gemiddeld hoge bezettingsgraad.

eigenaren als gasten en onderhoudt de complexen.

Onze

Intussen zijn wij marktleider op het gebied van verhuur en exploitatie van luxe vakantiewoningen in de Oberpinzgau.

gasten

geven

ons

regelmatig

goede beoordelingen. Bij ‘Zoover Highly
Recommended’ bedraagt de gemiddelde
waardering 9,5 van 10 punten.

39

De financiering.

Veilig. Gegarandeerd. Belastingvrij.

W

ij begeleiden u vanaf het begin bij de
aankoop van uw vakantiewoning.
Samen met onze partnerbank staan

wij u in elke fase terzijde:

 Uw persoonlijke financieringsplanning
 Financiering tot 60% van de koopsom
 Vaste of variabele rente
 Rente is aftrekbaar van de huuropbrengsten
 Bemiddeling zonder commissie
 Aantrekkelijke belastingvoordelen

In Oostenrijk profiteert u met de aankoop van een vakantiewoning van interessante belastingvoordelen. Als buitenlandse koper krijgt u een gedeelte van de geïnvesteerde btw terug. Samen
met het gerenommeerde notariskantoor waarmee we samenwerken ondersteunen wij u bij alle
juridische en notariële formaliteiten.
40

“De begeleiding door Landberg was perfect: zo
persoonlijk mogelijk, en grondig waar nodig.
Chapeau!”

41

Contact.
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Over alle bouwfasen en ontwikkelingen houden wij u gedetailleerd op de hoogte. Zo weet u altijd alles over de voortgang
van het resort. Ook de schriftelijke aangelegenheden handelen wij voor u af – nauwgezet en volledig transparant. Samen
met onze financiële en juridische partners dragen wij zorg voor elke stap.
Wilt u meer weten? Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek: bij u thuis, bij ons op kantoor in Moordrecht (Nederland),
in Mühlbach of ter plaatste in Neukirchen (beide in Oostenrijk).
Uiteraard staan wij u ook graag telefonisch of per e-mail te woord.
Landberg Neukirchen GmbH
5732 Mühlbach 87, Oostenrijk
Tel.: +43 (0) 656 686 30
www.landberg.at
Jaap Elshout
Sales & Marketing Director Landberg
Tel.: +31 (0) 639 477 989
E-Mail: info@landberg.at

Een concept. Een belofte. Unieke resorts.
Disclaimer: Landberg Neukirchen GmbH heeft deze documentatie met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. De afgebeelde illustraties,
foto's en artistieke weergaven dienen uitsluitend als voorbeeld om een indruk te geven van de toekomstige sfeer van de vakantiewoningen. Ze zijn dan ook niet bindend met betrekking tot
het eindresultaat. Informatie, prijzen en voorwaarden kunnen te allen tijden worden gewijzigd. Niets uit deze brochure en de bijlagen daarbij mag worden gepubliceerd, vermenigvuldigd of
verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Landberg Bauträger GmbH.
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NEUKIRCHEN

Neukir

Bij onze projecten gaan wij onvoorwaardelijk voor hoge kwaliteit. Alleen zo kunnen wij u garanderen dat u als investeerder het topniveau
krijgt waarvoor u tekent. Omdat wij onze resorts zelf exploiteren zijn
eersteklas standaards een bepalende factor voor ons eigen succes.

SP

Betrokken. Deskundig. Hartelijk.
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