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Appartement Gertraud
Vakantiewoning in Westendorf

Mijn, in 2013 gebouwde, aan de weide gelegen appartementenhuis ligt heel centraal (5 minuten wandelen naar het centrum),
maar toch rustig in Westendorf. Het huis staat direct naast de Alpenrosenbaan en de langlaufloipe. In de zomer is het een
perfect uitgangspunt voor prachtige wandelingen, fiets- en e-bike tochten in de Kitzbüheler Alpen. Zwembad en golfbaan in de
directe omgeving.

Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos ·

Direct aan de skipiste · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche en bad, WC, 3 slaapkamers

Keuken, berging, woonkamer met comfortabele slaapbank voor 2

personen, 1 twee-persoonskamer met douche/wc, 2

twee-persoonskamers, badkamer met bad en douche, wc, hal met

kapstok, terras, ligweide, gra...

ab

€ 230,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-10 Personen · 3 Slaapkamer · 120 m²
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Appartement, douche en bad, WC, 1 slaapkamer

appartement ca. 70 m², lichte woonkamer met goed ingericht

keukenblok, eethoek, slaapbank, flatscreen-tv, balkon,

twee-persoonskamer, badkamer met bad, douche en handdoekdroger,

wc separaat, hal met g...

ab

€ 110,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 1 Slaapkamer · 70 m²

Appartement, douche en bad, WC, 1 slaapkamer

Appartement ca. 60m², lichte woonkeuken met goed ingericht

keukenblok, eethoek, slaapbank voor 2 personen, flatscreen-tv, balkon,

twee-persoonskamer, badkamer met bad, douche, handdoekdroger,

föhn, ap...

ab

€ 105,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 60 m²

Appartement, douche en bad, WC, 2 slaapkamers

Woon-/slaapkamer met keukenblok, eethoek, twee-persoons

slaapbank, flatscreen-tv, meerpersoonskamer met twee-persoonsbed

en stapelbed, tv, twee-persoonskamer, badkamer met bad, douche,

handdoekdroge...

ab

€ 160,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-8 Personen · 2 Slaapkamer · 80 m²
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