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Alpin Suite F37
Vakantiewoning in Westendorf

"Kitzbühel meets Milano" - dat was ons motto toen we de Alpin Suite F37 volledig opnieuw hebben ontworpen. Het interieur is
modern en eenvoudig, en tegelijkertijd warm en gezellig. Boxspringbedden, bergbad en lokale hout soorten ontmoeten
moderne kunst, Netflix en Nespresso.De ochtendzon schijnt vanuit het oosten de slaapkamer in en kietelt je neus als je wakker
wordt. U kunt genieten van uw ontbijt op het zuidterras of in de woonkamer met een prachtig panoramisch uitzicht terwijl u
plannen maakt voor de dag met uw dierbaren. Bergtochten, fietsen of zwemmen in de zomer, skiën in de winter,
sneeuwwandelen of langlaufen. In 5 minuten bent u bij de lift of op de langlaufpiste.Meer feiten: 90m², slaapkamer en
woonkamer met boxspring tweepersoonsbedden, grote slaapbank, alpine badkamer met 2 wastafels, bad, regendouche,
complete keuken, WiFiMaak je eigen beeld en blader door de F37-fotogalerij. We zijn blij als je het leuk vindt en we horen van
je.Holger & Christine



Aan de wandelweg · Weidegebied · In de buurt van het bos · Bergachtige ligging · Rustige ligging · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche of bad, 1 slaapkamer

90 m², slaapkamer en woonkamer met boxspring tweepersoonsbedden,

grote slaapbank, alpine badkamer met 2 wastafels, bad, regendouche,

complete keuken, WiFi, Nespresso, Netflix, terras, patio

ab

€ 275,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 1 Slaapkamer · 90 m²

Voorwaarden
Minimaal verblijf 2 nachten.

Eindschoonmaak € 100 voor een verblijf van minder dan 8 nachten.

50% aanbetaling bij reservering. AGB Kitzbüheler Alpen zijn van toepassing.

Maximale bezetting 6 personen
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