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Appartement Nadine
Vakantiewoning in Westendorf

Appartementenhuis Nadine ligt in het rustige dorpsdeel Bichling. Het centrum van Westendorf met talrijke winkels, bars en
restaurants ligt op slechts een paar minuten lopen. Direct voor het huis staan veel parkeerplaatsen tot uw beschikking. In de
zomer bieden we een tuin met bbq voor algemeen gebruik. De instap in het skigebied SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental is ook in
een paar minuten bereikbaar. Andere activiteiten, zoals wandelen en fietsen, kunt u vanaf de huisdeur starten.

Appartementenhuis Nadine biedt 5 appartementen verdeeld over 3 verdiepingen. Op de begane grond een 120 m² groot
appartement met 3 slaapkamers en directe toegang tot de tuin. Op de 2e en 3e verdieping zijn elk 2 appartementen van 50 m²,
danwel 55 m² met elk 1 slaapkamer.



Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Vrijstaande ligging · Rustige ligging · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/3 slaapkamers/douche, bad, wc

NIET-ROKERS-APPARTEMENT! Compleet gerenoveerde woning met 3

slaapkamers, 2 ruime badkamers, 1 grote woonkeuken met 1 kleine en 1

grote koelkast met vriesdeel, 1 fornuis met oven, 1 afwasmachine, koffi...

ab

€ 200,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-9 Personen · 3 Slaapkamer · 120 m²

app/1 slaapkamer/douche, wc

Appartement op de 2e verdieping, grote woon-slaapkamer, 1

slaapkamer, geen balkon. Keuken met oven, kookplaat, afwasmachine

en magnetron

ab

€ 60,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²
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Appartement, bad, 1 slaapkamer

Functioneel ingericht appartement met douche/wc, keuken,

woon-slaapkamer, 1 slaapkamer, ruim balkon.

ab

€ 60,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Appartement op de 1e en 2e verdieping, balkon, woon-slaapkamer, 1

slaapkamer, tv, radio, magnetron, keukenblok.

ab

€ 60,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 1 Slaapkamer · 55 m²

Appartement, bad, 1 slaapkamer

Functies: Entreehal Keuken Woonkamer met uitklapbare slaapbank 1

slaapkamer met tweepersoonsbed 1 badkamer met bad en toilet

Balkon

ab

€ 60,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²
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Voorwaarden
Betalingsvoorwaarden:
binnen 14 dagen moet 40% aanbetaald worden, de rest uiterlijk 14 dagen voor aankomst.

Annuleringsvoorwaarden:
Tot 3 maanden voor aankomst – geen annuleringskosten
3 maanden tot 1 maand: 40%
1 maand tot 1 week: 70%
In de laatste week voor aankomst: 90%
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