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Bergsonne
Vakantiewoning in Westendorf

Ons vernieuwde huis in Westendorf, midden in de Kitzbüheler Alpen, is rustig, zonnig en toch centraal gelegen. De skipiste en
loipe liggen in de winter direct bij het huis! Alle recreatieve mogelijkheden, restaurants, winkels enz. kunt u makkelijk, zonder
van de auto gebruik te hoeven maken, bereiken.Klasse inrichting: ontbijt-, recreatie-, tv-kamer. Compleet ingerichte kamers en
appartementen met loggia/balkon, sat-tv/radio, dvd/cd, internet. Appartementen hebben daarnaast een zit- en eetgelegenheid
en een complete keuken. Wellness- en fitnessafdeling met zwembad, sauna, stoombad, rustruimte en fitnessruimte. Daarnaast:
zonneterras, ligstoelen, skiberging en schoenendroogruimte.

Stadsrand · In de buurt van het bos · Rustige ligging · Centrale ligging · Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · Direct aan de loipe ·

Direct aan de skipiste · Rust- /relaxruimte · Infraroodcabine · Stoombad · Overdekt zwembad · Sauna



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, bad, WC, woon- slaapruimte

App. 40 m², woon / slaapkamer (met uittrekbare bank voor 2 personen),

douche / WC, handdoekdroger, haardroger, make-upspiegel,

toiletartikelen (douchegel, zeep), volledig ingerichte kitchenette, kluis...

ab

€ 135,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

Appartement comfort

App. voor 2 - 4 personen, ca. 44 m² met balkon, compleet ingerichte

keukenhoek, 1 slaapkamer met tweepersoonsbed en 1

woon-/slaapkamer (met slaapbank voor 2 personen), douche/wc

ab

€ 140,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 2 Slaapkamer · 44 m²
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app Deluxe/2 slaapkamers/bad, wc

App. voor 4-6 Personen, ca. 73m², 1 grote woon- en eetkamer, 1

slaapkamer met twee-persoonsbed en slaapbank voor 2 personen, 1

slaapkamer met stapelbed - ook geschikt voor volwassenen, 1 keuken,

badka...

ab

€ 225,50
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 73 m²

app superior/3 slaapkamers/bad, wc

App. voor 6-10 Personen, ca. 110m², deel, grote woon-eetkamer met

slaapbank voor 2 personen, 2 grote balkons, grote keuken, 1

vier-persoonsslaapkamer (1 twee-persoonsbed, 1 stapelbed), 1

twee-persoons...

ab

€ 310,50
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 3 Slaapkamer · 110 m²

Tweepersoonskamer

 ab

€ 120,00
per persoon op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer
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Vierpersoonskamer

 ab

€ 240,00
per persoon op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer

Voorwaarden
Inclusief: stroom, verwarming, parkeerplaats bij het huis, water, wellness- en fitnessruimte Exclusief: telefoon (appartementen)
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