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Bellaire Tirol
Vakantie accommodatie in Westendorf

Welkom bij BELLAIRE - uw nieuw gebouwde vakantiehuis met 3 luxe en ruime appartementen.

De drie vakantieappartementen van Bellaire Tirol, die in de zomer van 2017 zijn geopend, zorgen ervoor dat reizigers zich
midden in de Kitzbüheler Alpen thuis voelen.

Het moderne huis met een adembenemend uitzicht op de bergen is omgeven door lege velden, die een indruk van ruimte en
vrijheid geven. Dit geeft de gast het gevoel alleen in huis te zijn en de bergen en rust exclusief voor zichzelf te hebben.

De appartementen zijn luxueus ingericht met grote, moderne keukens, waarvan de uitrusting niets te wensen overlaat. In elke
keuken zijn er bijvoorbeeld een vaatwasser, oven, inductie kookplaat, grote koelkast met vriezer, magnetron, broodrooster,
waterkoker, staafmixer en een Nespresso-apparaat. Verschillende soorten Nespresso-capsules kunnen ter plaatse tegen een
lage prijs worden gekocht.

Aan de wandelweg · Bergachtige ligging · Rustige ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche of bad, WC, 2 slaapkamers

Het appartement "Charme" van 65 m² is zeer ruim en ingericht met

hoogwaardige materialen. Hier vindt u de hoofdslaapkamer, een

kinderkamer met een slaapbank, elk met een tv, een badkamer met een

stoom...

ab

€ 225,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Appartement, douche of bad, WC, 2 slaapkamers

Het appartement van 75 m² is zeer ruim en ingericht met hoogwaardige

materialen. Hier vindt u de hoofdslaapkamer, een kinderkamer met een

slaapbank, elk met een aparte tv, een badkamer met stoomdouche...

ab

€ 260,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 90 m²
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Appartement, douche of bad, WC, 2 slaapkamers

Onze loft (zolderappartement) heeft ongeveer 70 m² woonoppervlak en

zorgt voor een WOW-effect. Hier vindt u uw eigen privé ca. 40 m²

volledig beglaasd terras (op het westen) en een ca. 40 m² terras (o...

ab

€ 280,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 93 m²

Voorwaarden
Gratis WiFi, prachtig uitzicht op de bergen, hoogwaardige apparatuur, UHD-tv's en Play Station 4 Pro. Wijnkoelkast en nog veel
meer.
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