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Appartement Haus Pöll
Vakantiewoning in Westendorf

Tiroolse gemoedelijkheid & familiaire atmosfeer zijn tekenend voor onze appartementen in Westendorf, in de buurt van
Kitzbühel. Gelegen aan de rand van het dorp, rustig en zonnig met uitzicht over de Brixentaalse bergwereld, kunt u van uw
vakantie genieten. De liefdevol ingerichte appartementen beschikken over tuin, balkon, kabel-tv, radio. Niet-roker-woningen.
Gratis w-lan. We zouden het erg fijn vinden, u in ons huis in Westendorf te mogen begroeten

Direct aan het fietspad · Stadsrand · Aan de wandelweg · Rustige ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/1 slaapkamer/douche, wc

2 appartementen (65 m² en 45 m²) op de 1e etage: Woonkeuken met

kabel-tv, douche/wc, deel, 1 slaapkamer voor max. 3 personen, balkon

op het zuiden, medegebruik van de tuin, ligstoelen aanwezig, groot ...

ab

€ 55,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 42 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

2 appartementen (65 m² en 45 m²) op de 1e etage: Woonkeuken met kabel-tv, douche/wc, deel, 1

slaapkamer voor max. 3 personen, balkon op het zuiden, medegebruik van de tuin, ligstoelen

aanwezig, groot ...

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 42 m²
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app/2 slaapkamers/douche, wc

appartement (70 m²) op de parterre met tuin: Aparte entree,

woonruimte met slaapbank voor , 2 slaapkamers voor elk 2 personen, 2

badkamers met douche en wc, keuken, hal, kabel-tv en tuin, overdekte

ca...

ab

€ 65,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 70 m²

Voorwaarden
Incl.: overdekte parkeerplaats, beddengoed, handdoeken, tafeltennis, fietsverhuur, bij aankomst koffie met koek/taart.
Bij 2 personen prijs op aanvraag. Gratis wifi.
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Silvia und Sebastian Pöll

Liebe Gäste

wir möchten euch mitteilen, dass wir ab sofort wieder für euch da sein werden.
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