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Appartementhaus Dreiländerhaus
Vakantiewoning in Westendorf

U vindt ons huis sprookjesachtig gelegen aan de rand van Westendorf, omringd door weides en bossen, midden in de
Kitzbüheler Alpen. Dorpscentrum - ca. 5 minuten afstand. Diverse sport- en recreatieve activiteiten worden door ons
aangeboden. We bieden 6 liefdevol, compleet en comfortabel ingerichte appartementen (2x5, 2x4, 1x6 en 1x3 bedden). Op
aanvraag ook met verpleging te boeken. Foto´s op www.dreilaenderhaus.at

Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Aan het golfterrein · In de buurt van het bos · Vrijstaande

ligging · Rustige ligging · Stadsrand · Sauna · Massage · Rust- /relaxruimte



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/2 slaapkamers/douche, wc

De mooi ingerichte vakantiewoning met terras, is rustig en zonnig

gelegen en biedt plaats aan 4 tot 5 personen. De vakantiewoning heeft

twee slaapkamers, waarvan 1 met slaapbank, 1 badkamer met douche...

ab

€ 170,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 58 m²

app/2 slaapkamers/bad, wc

58m² groot appartement, bestaand uit een 2 persoonskamer met

slaapbank voor in totaal 4 personen, met sat-tv en radio. Een 2

persoonskamer, een compleet ingerichte keuken met eethoek, 1

badkamer met b...

ab

€ 170,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 58 m²
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app/2 slaapkamers/douche, wc

ca. 55 m², verzorgd appartement, rustig aan de bosrand gelegen, met

terras, douche, wc/wc, kabel-tv, compleet ingerichte keuken. Indien

gewenst wordt beddengoed meegeleverd!

ab

€ 150,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 56 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

38m² groot appartement: 1 slaapkamer met slaapbank, bad met

douche/wc, tv, compleet ingerichte keuken met eettafel.

ab

€ 70,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 36 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC, 1 slaapkamer

De twee persoons kamer met twee eenpersoonsbedden is ongeveer 8m ² groot en ideaal

om de Appartements te vergroten.

ab

€ 70,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 28 m²
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Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

Het mooi ingerichte appartement met terras op een rustige, zonnige

locatie is voor 4 tot 5 personen. Het appartement heeft twee

slaapkamers, 1 badkamer met douche, compleet. ingerichte keuken met

eeth...

ab

€ 170,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 56 m²

Voorwaarden
inclusief: sauna, recreatieruimte, parkeerplaats, speeltuin, massages voor huisgasten. Exclusief: verpleging (ontbijtbuffet,
huismanskost), broodjesservice. Exclusief en alleen voor groepen: buffetavonden Indien gewenst wordt beddengoed
meegeleverd!
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