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Appartement Fritz
Vakantiewoning in Westendorf

Ons huis ligt op ca. 200 m van het centrum van Westendorf in een rustige omgeving met heerlijk uitzicht over de bergwereld
van de Kitzbüheler Alpen. Zowel de skilift die u naar SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental brengt, als de langlaufloipe liggen op 5
minuten lopen. Alle inkoopmogelijkheden, restaurants, café´s, enz. liggen op loopafstand. De nieuwe 18-holes-golfbaan
Kitzbüheler Alpen - Westendorf ligt op ca. 1 km afstand. Voor de rest vindt u aan de rand van het dorp een buitenzwembad, dat
u ook makkelijk te voet of per fiets kunt bereiken.

Weidegebied · Direct aan het fietspad · Rustige ligging · Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Gezellig appartement op de 2e verdieping, 72m² met grote keuken,

woonkamer met slaapbank, flatscreen tv en 2 aparte slaapkamers.

Douche en wc separaat. Ochtendzon op het oostbalkon, heerlijke

zonsonde...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 72 m²

Appartement, douche en bad, WC, 3 slaapkamers

Appartement Lisa op de 1e verdieping, 114 m², 3 slaapkamers (2

twee-persoonsslaapkamers, 1 eenpersoonsslaapkamer), keuken,

badkamer, grote huiskamer met flatscreen tv, heerlijke zonsondergang

op het o...

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 3 Slaapkamer · 114 m²
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Appartement, douche en bad, WC, 1 slaapkamer

Appartement Andre. Gezellig appartement op de 2e verdieping, 51 m²

met 1 slaapkamer, keuken, badkamer, woon-slaapkamer met flatscreen

tv, heerlijke zonsondergang op het op het westen liggende balkon e...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 51 m²

Voorwaarden
Huisdieren niet toegestaan!
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