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Appartement Hagenberger
Vakantiewoning in Westendorf

Ons nieuw gebouwde appartementencomplex ligt in de wijk Straßhäusl Westendorf, omgeven door de bergen van de
Kitzbüheler Alpen.

Het is gunstig gelegen, want het staat op slechts 800 meter van het treinstation, 1,5 km van het centrum en 1,5 km van de
gondelbaan. Vanuit de gondel stapt direct u in het skigebied Wilder Kaiser/Brixental.

Onze appartementen zijn geschikt voor 2 tot 4 personen, uit te breiden met extra bedden. Het is comfortabel ingericht met
slaapkamer, woon-slaapkamer, keuken en badkamer, tv, wifi.

Terras en parkeerplaats.

Ons gezellige pension ligt op ongeveer 1,5 km afstand. Als u wilt, kunt u ontbijt of halfpension reserveren of ter plaatse
bestellen.
Wij verwelkomen u graag als onze gasten.

Aan de wandelweg · Weidegebied · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche of bad, WC, 1 slaapkamer

Dit appartement bevindt zich op de eerste verdieping. Het bestaat uit

een woon/slaapkamer met keuken, slaapbank en zithoek. Een

slaapkamer met badkamer /WC. Twee balkons.

ab

€ 120,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 55 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Dit appartement bevindt zich op de begane grond. Het bestaat uit een

woon/slaapkamer met slaapbank, keuken en zithoek. Een slaapkamer

met bad/WC. TV en wifi. Met gezellig terras.

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 55 m²
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Appartement, douche, WC, woon- slaapruimte

Dit appartement bevindt zich op de begane grond met

woon/slaapkamer, keuken, badkamer/wc. TV, wifi en gezellig terras.

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

Voorwaarden
30% aanbetaling binnen 7 dagen na reservering, restant ter plaatse.
Gratis annulering tot 30 dagen voor aankomst.
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