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Appartementhaus Mantl
Vakantiewoning in Westendorf

We liggen midden in het centrum van Westendorf, midden in de Kitzbüheler Alpen. Binnen een paar minuten lopen, bent u bij
de supermarkten, café´s, restaurants, skiverhuur, skischolen, apotheek enz. Ons huis ligt direct naast de ski-oefenlift
Schneeberg, die u in de winter midden in SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental met verbinding naar het skigebied
Kitzbühel/Kirchberg brengt. Ski-afdaling tot aan de huisdeur! Vlakbij de skibushalte en langlaufloipe. In de zomer zijn wij het
ideale uitgangspunt voor wandelingen, fiets- en mountainbiketochten. De golfbaan Westendorf ligt op een paar minuten
lopen. Ook het buitenzwembad en de Alpenrosenbahn liggen vlakbij. W-lan-internet en parkeerplaats gratis.



Direct aan de skipiste · Direct aan de skibus/bushalte · Direct aan het fietspad · Centrale ligging · In de buurt van het bos · Aan de

wandelweg · Direct aan de loipe · Aan het golfterrein

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

1 bedroom, 1 comb. living & bedr.,bathWC

Appartement met hal en kapstok, 1 woon-slaapkamer met twee-persoonsbed, eethoek en

compleet ingerichte, ingebouwde keuken met afwasmachine, balkon, 1 slaapkamer met stapelbed

voor 2 personen en balkon...

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

Appartement, douche of bad, WC, 2 slaapkamers

Appartement met hal en kapstok, 1 woon-slaapkamer met slaapbank voor 2 personen, zithoek,

eethoek, compleet ingerichte keuken met afwasmachine, 2 slaapkamers, de ene met

2-persoonsbed en 1-2 een-perso...

5-6 Personen · 2 Slaapkamer · 75 m²

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/appartementhaus-mantl.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Appartementhaus++Mantl
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/appartementhaus-mantl.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Appartementhaus++Mantl


2 bedrooms,camb liv.-bedr/shower or bath

Appartement met hal en kapstok, 1 woon-slaapkamer met een twee-persoonsslaapbank, zithoek,

eethoek, compleet ingerichte keuken met afwasmachine, 1 slaapkamer met 1 twee-persoonsbed

en 1 een-persoonsbe...

5-8 Personen · 2 Slaapkamer · 85 m²

Voorwaarden
Inclusief: W-LAN-Internet, verwarming, parkeerplaats, water, stroom, kabel-tv, beddengoed, handdoeken, keukendoeken,
servies en bestek, ski-berging. Indien gewenst is ontbijt mogelijk! Standard ontbijt € 8,50 (Facebook Kibo Café Bar)
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