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Appartement Franziska
Vakantiewoning in Westendorf

Appartement Franziska is centraal, zonnig en toch rustig gelegen in het centrum van Westendorf, midden in de Kitzbüheler
Alpen. Ons kindvriendelijke huis ligt in de winter direct aan de langlaufloipe en de ski-afdaling! Over de oefenweide komt u
zonder auto of skibus bij de Alpenrosenbahn, die u snel naar SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental brengt. Ook het skigebied
Kitzbühel kunt u vanaf Westendorf op de skies bereiken! In de zomer zijn wij het ideale startpunt voor wandelingen,
fietstochten, tochtjes met de e-bike (wij verhuren 2 e-bikes) en daguitstapjes. De golfbaan Westendorf vindt u op een paar
minuten lopen. Ook het zwembad en de andere recreatie-mogelijkheden liggen op loopafstand! Ontspan op onze ligweide of
maak gebruik van het terras met gasten-bbq. Uw kinderen hebben in de tussentijd veel plezier op de schommel. Vanaf zomer
2016 bieden wij onze gasten ook een warmte-kabine!



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

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

45 m², twee-persoonsslaapkamer, woon-slaapkamer met bedbank voor

2 personen, kooknis met oven, kapstok, kabel-tv, (grote flatscreen-tv),

wasmogelijkheid in het huis.

ab

€ 65,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

app/1 slaapkamer/douche, wc

45 m², twee-persoonsslaapkamer, woon-slaapkamer met bedbank voor

2 personen, kooknis met oven, kapstok, kabel-tv, (grote flatscreen-tv),

wasmogelijkheid in het huis.

ab

€ 65,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²
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Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

45 m², twee-persoonsslaapkamer, woon-slaapkamer met bedbank voor

2 personen, kooknis met oven, kapstok, kabel-tv, (grote flatscreen-tv),

wasmogelijkheid in het huis.

ab

€ 65,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

45 m², twee-persoonsslaapkamer, woon-slaapkamer met bedbank voor

2 personen, kooknis met oven, kapstok, kabel-tv, (grote flatscreen-tv),

wasmogelijkheid in het huis.

ab

€ 65,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

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

Appartement met een oppervlakte van 85 m², 2 slaapkamers, 1

woon-slaapkamer, aparte keuken, douche, wc, bad en douche/wc extra,

eigen balkon.

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-7 Personen · 2 Slaapkamer · 85 m²
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Voorwaarden
huisdieren - €3,- per dag (only allowed in summer, not in winter)Zomer-laagseizoen en prijs voor 2 of 5 personen op aanvraag

Appartement Franziska
Vakantiewoning in Westendorf

Bergliftstraße 3
A-6363 Westendorf
E-mail: app.franziska@gmail.com
Telefoon: 0043 5334 6792
http://www.appartementhaus-westendorf.at


