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Appartment Martin
Vakantiewoning in Westendorf

Midden in de Kitzbüheler Alpen, op een zonnig hoogplateau, ligt Westendorf. Op slechts 400 m van het mooie dorpscentrum
met veel gezellige horeca en leuke winkels vindt u ons "Haus Martin".
In ons charmante appartementenhuis woont u dichtbij de actie, maar toch rustig. Mocht u honger krijgen, dan hoeft u maar 2
minuten te lopen naar de dichtstbijzijnde 2 restaurants. Ook de loipe ligt op slechts 2 minuten wandelen. U kunt midden in het
centrum alvast beginnen met genieten van het skiplezier in "Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental", een van de grootste
aaneengesloten skigebieden van Europa.
In onze liefdevol ingerichte appartementen vindt u het volgende: compleet ingericht keukenblok of kitchenette, sat-tv, safe,
radio, wifi, terras en parkeerplaats. U kunt kiezen uit behaaglijke studio´s en het zeer ruime appartement.
Welk type u ook kiest: u zult zich zeker heerlijk op uw gemak voelen.



Weidegebied · Rustige ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/2 slaapkamers/bad, wc

Compleet ingericht keukenblok, eettafel, radio, sat-tv, slaapkamer, groot

terras, douche/wc, parkeerplaats.

ab

€ 130,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 1 Slaapkamer · 70 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Komplett Eingerichtete Küchenzeile, Essplatz, Radio, SAT-TV,

Schlafzimmer, grosse Terrasse, Dusche/WC, Parkplatz.

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 35 m²
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Appartement, bad, WC

Compleet ingericht keukenblok, eettafel, radio, sat-tv, slaapkamer,

douche/wc, parkeerplaats.

ab

€ 130,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 1 Slaapkamer · 70 m²

Voorwaarden
Tegen betaling: broodjesservice, ontbijtserviceExtra´s: organisatie van – liftpassen en skischool, babysitter, arrenslee- of
koetsritten, theaterkaarten.
In de ZOMER kinderkorting: 50%
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