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Cafe Pension Hohe Salve
Gasthof in Westendorf

Kindvriendelijk ontspannings- en sportpension, centraal gelegen, ca. 300 m van het dorpscentrum Westendorf af, vlakbij de
langlaufloipe, openluchtzwembad en skiliften van SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental.
Kamers: ruim, douche/wc, sat-tv, grotendeels met balkon en uitzicht over de Kitzbüheler Alpen.
In het huis: café, parkeerplaats, zonnig terras, grote ligweide en speeltuin voor de kinderen.
Sport: sauna, sanarium, fitnessafdeling, 7 tennisbanen, tafeltennis, biking en wandeltochten. Dart en luchtbuksschieten
organiseren we graag voor u.

Direct aan het fietspad · Aan het golfterrein · Direct aan de skibus/bushalte · Rustige ligging · Sauna · Gymnastiekruimte

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Gezellige twee-persoonskamer, ca. 20 m², douche/wc, met balkon,

sat-tv, in 2 kamers kunnen de bedden uit elkaar geschoven worden.

Gratis wifi!

ab

€ 95,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²
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driepersoonskamer douche, WC

Gezellige drie-persoonskamer, ca. 25 m², deels met balkon, douche/wc,

sat-tv, twee-persoonsbed en een-persoonsbed. Gratis wifi!

ab

€ 140,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

éénpersoonskamer douche, WC

Gezellige een-persoonskamer, ca. 15 m², douche/wc, sat-tv, 1 kamer

met extra bed mogelijk. Gratis wifi!

ab

€ 58,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 15 m²

Vierpersoonskamer, douche, WC, 2 slaapkamers

Gezellige familiekamer met aparte slaapkamer, sat-tv, douche/wc. Voor

5 personen mogelijk. Gratis wifi!

ab

€ 165,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 30 m²
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Voorwaarden
Inclusief tennisbaan (tennisrackets kunnen geleend worden), fitness, tafeltennis.
Incl. sauna en saunarium
Kinderkorting op de eigen kamer
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