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Mannharthof
Boerderij in Westendorf

U vindt ons huis aan het einde van een zijstraat, ca. 200 m van het centrum van Westendorf, rustig gelegen. In de winter kunt u
naar de oefenlift, die direct met de gondelbaan Alpenrosenbahn verbonden is, lopen! Daarmee komt u snel en makkelijk in
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental met verbinding naar het skigebied Kitzbühel/Kirchberg. Ook de langlaufloipe en
winterwandelwegen liggen direct bij het huis. In de zomer zijn wij het ideale startpunt voor wandelingen, fietstochten en nog
veel meer. Het buitenzwembad Westendorf ligt op een paar minuten lopen, ook de golfbaan Kitzbüheler Alpen - Westendorf
ligt vlakbij. Al onze kamers en appartementen zijn nieuw ingericht en beschikken over een tv en vrij uitzicht over de
bergwereld van de Kitzbüheler Alpen. We bieden een ontbijtbuffet.

Centrale ligging · Direct aan de loipe · Rustige ligging · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Nieuw ingerichte kamer, heel rustig en licht, op het zuiden, balkon, tv,

comfortabel ingerichte badkamer met douche/wc en uitzicht op de

bergen.

ab

€ 80,00
per persoon op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

driepersoonskamer douche, WC

Nieuw ingerichte drie-persoonskamer, heel rustig en licht, op het

zuiden, balkon, tv, comfortabel ingerichte badkamer met douche/wc en

uitzicht op de bergen.

ab

€ 80,00
per persoon op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²
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vierpersoonskamer douche, WC

Nieuw ingerichte vier-persoonskamer, heel rustig en licht, op het

zuiden, balkon, tv, comfortabel ingerichte badkamer met douche/wc en

uitzicht op de bergen.

ab

€ 80,00
per persoon op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Appartement, douche, WC

Gezellig appartement voor maximaal 5 personen. ab

€ 100,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 75 m²
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