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Chalet Tirol
Vakantiewoning in Westendorf

Chalet Tirol – Nieuw gebouwd in de zomer van 2019 –gezellige in chaletstijl ingerichte appartementen in Westendorf, in het
hartvan de Kitzbüheler Alpen.
Onze top ingerichte appartementen liggen op het zuiden, naar keuze teboeken met groot balkon of tuin enbieden een

sprookjesachtig uitzichtop de omringende bergen.
Ons huis, rustig gelegen in dorpsdeel Ried, staat vlakbij de 18-holes golfbaan "KitzbühelerAlpen" en niet ver van de gondelbaan

"Alpenrosenbahn", de instapin het skigebied "SkiWelt Brixental - Wilder Kaiser". Naar het buitenzwembad Westendorf wandelt u
in een paar meter. Ideale omstandigheden voor een vakantie met het gezin. En natuurlijk zijn koppels ook van harte welkom!
Wij vragen uw begrip dat er geen feestgangers in ons huis worden toegelaten!
Onze eigen berghutten-sauna biedt de mogelijkheid om u heerlijk te ontspannen en bij te komen.
Skiën, golfen, fietsen, bergen,... alles voor de huisdeur!
We verheugen ons op uw komst...
Carina & Michael



Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · In de buurt van het bos · Rustige ligging · Stadsrand · Sauna · Rust- /relaxruimte



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

"AlpenGLÜCK" – onsgezellige, op het zuiden gelegen,

chalet-appartement, beschikt over een eigen, grote tuin en een

sprookjesachtig uitzicht op de omringende bergen. Plaatsom te

ontspannen voor 1-5 per...

ab

€ 140,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

"GipfelTRAUM" – ons gezellige, op hetzuiden gelegen

chalet-appartement, beschikt over een eigen, groot balkon en een

sprookjesachtig uitzicht op de omringendebergen. Plaats om te

ontspannen voor 1 – 5...

ab

€ 140,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Voorwaarden
 Gratis gebruik van de eigen sauna en rustoase. Gebruik van wifi, sat-tv en skiberging gratis. Babybed en/of kinderstoel, indien
gewenst, gratis. Eindschoonmaak eenmalig € 60,-. Feestgangers worden niet geaccepteerd
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Michael Wallner

Carina und Michael würden sich sehr freuen, Sie bald willkommen heißen zu dürfen!
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