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Appartement Michaela
Vakantiewoning in Westendorf

Mobiel: +43 664 4637008, +43 664 5460036
We bieden onze gasten 5 gezellig ingerichte woningen met vrij uitzicht over onze bergen! Alle appartementen hebben
kabel-tv en wifi. Ons familievriendelijke huis ligt rustig en toch centraal. Het centrum van Westendorf, de golfbaan Kitzbüheler
Alpen Westendorf, de gondelbaan Alpenrosenbahn (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental), loipe, parasailer-landingsplaats, nordic
walking routes, buitenzwembad, ... liggen allemaal vlakbij.In de zomer: grote ligweide,...We verheugen ons op uw bezoek!

Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Direct aan de skipiste ·

Rustige ligging · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app./woon-slaapkamer/douche, wc

24 m², woon-slaapkamer met twee-persoonsbed, kooknis, souterrain

met vrij uitzicht, kabel-tv, wifi. In het winter-hoogseizoen is aankomst

en vertrek alleen op zaterdag mogelijk.

ab

€ 40,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 24 m²
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app/1 slaapkamer/douche, wc

50 m², douche/separate wc, groot balkon, 2-persoons slaapkamer, woonkamer met

twee-persoons slaapbank, keuken (met magnetron, oven, afwasmachine), kabel-tv, wifi.

In de zomer - korting voor 2 personen...

ab

€ 58,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

app/2 slaapkamers/douche, bad, wc

70 m², 2 twee-persoons slaapkamer, douche, separate wc, kabel-tv, wifi,

magnetron, begane grond, woonkamer met keuken (oven,

afwasmachine, magnetron), grote zithoek. In het winter-hoogseizoen

aankomst...

ab

€ 69,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 70 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

78 m², 2 twee-persoons slaapkamers, woonkamer met twee-persoons

slaapbank en grote eethoek, aparte keuken (met oven, afwasmachine

en magnetron), groot balkon, 2x douche, 2x wc (1x niet bij de douche),...

ab

€ 83,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 78 m²

app/1 slaapkamer/douche, wc

50 m², souterrain, vrije toegang tot de tuin, aparte keuken (met magnetron en

afwasmachine), douche, aparte wc, twee-persoons slaapkamer, voeteneinde van de

bedden open, woon-slaapkamer met twee-perso...

ab

€ 58,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²
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Voorwaarden
Exclusief: parkeergarage € 3,- per dag, Handdoeken, theedoeken en beddengoed aanwezig Wifi (mocht u binnen 24 uur geen
antwoord krijgen, dan is in de door u gekozen periode niets meer vrij)!

Appartement Michaela
Vakantiewoning in Westendorf

Dorfstraße 147
A-6363 Westendorf
E-mail: michaela@westendorf.info
Telefoon: 0043 5334 64480


