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Appartments Weiss
Vakantiewoning in Westendorf

Appartments Weiss, onderscheiden door de vereniging van privé verhuurders met 4 edelweiß superior - de hoogst mogelijke
categorie, is compleet nieuw en ligt op een rustige en prachtige locatie van Westendorf met vrij uitzicht op de omringende
bergen. Het dorpscentrum, met zijn gezellige uitgaansmogelijkheden, ligt op 10 loopminuten afstand. De skibushalte is op 2
loopminuten vanaf het appartement. De ruime appartementen zijn verdeeld in 3 appartementen ieder met een eigen opgang.
Nieuw: Vanaf winterseizoen 2017-2018 beschikken de appartementen over een gemeenschappelijk ruimte in Oostenrijkse stijl
ideaal voor een gezellig samenzijn.
Nieuw vanaf winter 2022/2023:Vanaf winter 2022/2023 is er bij onze appartementen tegen betaling een laadstation (11KW)
voor e-auto's of hybride auto's beschikbaar. Zodat u ons zorgeloos en milieuvriendelijk kunt bereiken.



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos ·

Rustige ligging · Centrale ligging · Stadsrand

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Appartments Weiss is compleet nieuw en ligt op een rustige en

prachtige locatie van Westendorf met vrij uitzicht op de omringende

bergen. Het dorpscentrum, met zijn gezellige uitgaansmogelijkheden,

li...

ab

€ 103,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 70 m²
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Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Appartments Weiss is compleet nieuw en ligt op een rustige en

prachtige locatie van Westendorf met vrij uitzicht op de omringende

bergen. Het dorpscentrum, met zijn gezellige uitgaansmogelijkheden,

li...
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€ 103,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 70 m²

Voorwaarden
Overig :Borg € 300,00 per appartement te voldoen bij aankomst.Groepen bestaande uit alleen mannen of vrouwen uitsluitend
op aanvraag. Hiervoor gelden afwijkende appartement richtlijnen.Op deze boeking zijn onze algemene huurvoorwaarden van
toepassing
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