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Apartement Anita
Vakantiewoning in Westendorf

Het appartementenhuis „Anita“ ligt op een TOP-LOCATIE in het centrum van Westendorf!Het eigen recreatieterrein met cafe,
trampoline, airhockey, speeltuin, zonneterras met buiten-whirlpool belooft veel plezier voor de hele familie in de
zomermaanden.
Het "huis Anita" ligt direct aan de ski-oefenweide met instap in SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. Skiverhuur- en sportwinkels
vindt u in het huis zelf, net als een skiruimte met skischoendroger.



Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skipiste · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/2 slaapkamers/douche, bad, wc

75 m² 4-7 personen Woonkamer met slaapbank 2 slaapkamer 2

badkamer met douche Volledig ingerichte keuken met afwasmachine,

Senseo of filterkoffie apparaat Flatscreen TV, radio-CD speler, kluisje

Grat...

ab

€ 120,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-7 Personen · 2 Slaapkamer · 75 m²

app./woon-slaapkamer/douche, wc

25 m² voor 2 personen Woon-/slaapkamer met 2-persoonsbed

badkamer met douche Voorruimte met keukenblok mit afwasmachine,

Senseo of filterkoffie apparaat Flatscreen TV, radio-CD speler, kluisje

Gratis ...

ab

€ 58,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 25 m²
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app/2 slaapkamers/bad, wc

54 m² Woonkamer met slaapbank 2 slaapkamer badkamer met douche

Volledig ingerichte keuken met afwasmachine, Senseo of filterkoffie

apparaat Flatscreen TV, radio-CD speler, kluisje Gratis Wi-Fi zonni...

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 54 m²

Voorwaarden
Inclusief: speeltuin, trampoline, wandelstokken, w-lan internet, broodjesservice, elke 3e dag schone hand- en baddoeken,
kinderbed/kinderstoel en parkeerplaats

Apartement Anita
Vakantiewoning in Westendorf

Schulgasse 4
A-6363 Westendorf
E-mail: info@anita-westendorf.at
Telefoon: 0043 5334 6127
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Hermine Baumgartner

Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns begrüßen zu dürfen

Ihre Gastgeber Hermine und Hans Baumgartner
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