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Der Sonnenhof
Vakantiewoning in Westendorf

Vakantie op het Sonnenhof is heerlijk onspectaculair! Maar familiair, persoonlijk ontspannend! Het Sonnenhof ligt rustig en
zonnig op een heuvel - omgeven door weides en fruitbomen. We zijn een familiair gevoerd ontbijtpension, onderscheiden
door de vereniging van privé verhuurders met 4 edelweiß - de hoogstmogelijke categorie. Op kleine afstand van ons huis ligt
onze bio boerderij. Het centrum van Westendorf ligt op 2 km, het dalstation van de Alpenrosenbahn op 1,5 km. De
Choralmbahn ligt op 900 m. De volgende skipiste bereikt u in 10 minuten lopen! In onze recreatieruimte vindt u een HD-tv, een
nespresso machine, een koelkast en verschillende spellen. Skiruimte met skischoendroger. Stijlvol wonen, beweging in de
natuur, zonsondergangen, goede gesprekken,.. Dat willen we onze gasten bieden en overbrengen. Hartelijke groet, uw familie
Schwaiger



Aan de wandelweg · Weidegebied · In de buurt van het bos · Vrijstaande ligging · Bergachtige ligging · Rustige ligging · Stadsrand

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, douche, WC

Onze familiesuite! Het bestaat uit twee aparte bedden in normale

grootte, een voorkamer, een balkon en een badkamer. Met meubilair

van hoge kwaliteit, gemaakt van steenpijnboom, eiken parket, satellie...

ab

€ 96,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 34 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Appartement met drie slaapkamers, twee badkamers, keuken, hal.

Geurende meubels gemaakt van grenen hout en eiken parket,

satelliet-tv, meer dan 12m balkon, gratis WiFi, vaatwasser, koelkast,

koffiezet...

ab

€ 140,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

3-6 Personen · 3 Slaapkamer · 65 m²
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Tweepersoonskamer, douche, WC

Ruim en licht, op het zuiden gelegen, 25 m² groot, met meubels van

Kernbuche en een bankstel. De faciliteiten omvatten ook een badkamer

met douche/toilet, balkon, satelliet-tv, gratis WiFi. Op aanvraa...

ab

€ 76,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Een moderne landhuisstijl en de geur van steendennen wachten op u in

ons appartement esdoorn, een comfortabel appartement op de begane

grond met een tweepersoonskamer van 27 m², badkamer met douche /

...

ab

€ 70,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC

Moderne, lichte kamer met grenen meubels, eiken parket, een balkon,

een groot raam aan de voorzijde met een prachtig uitzicht op de

avondzon, de Hohe Salve en het dorp. Met trendy zitplaatsen, satelli...

ab

€ 76,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²
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Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

appartement met twee 2-persoonskamers, elk met douche/wc, groot

balkon, 2 slaapbanken, hal, keuken met keukenblok, koelkast,

afwasmachine en zithoek. Alle kamers hebben sat-tv, w-lan, edel

meubilair e...

ab

€ 112,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 65 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC

Stijlvol en licht, met meer dan 15m balkon op het zuiden en het westen.

Faciliteiten omvatten meubilair van hoge kwaliteit, badkamer met

douche/toilet, een voorkamer, satelliet-tv, gratis WiFi, een zi...

ab

€ 76,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

Voorwaarden
op aanvraag: kinderkorting en prijs voor een extra bed Huisdieren op aanvraag: € 5 - 7,- per dag w-lan gratis!
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