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Freihof ***
Boerderij in Westendorf

Familievriendelijke boerderij, rustig en zonnig gelegen op ca. 800 m van het centrum van Westendorf. De golfbaan en de
langlaufloipes zijn vlakbij. De gondelbaan, die de instap in SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental mogelijk maakt, ligt op slechts een
paar minuten afstand.
De kamers bieden douche/wc, balkon, kabel-tv, radio, telefoon en deels een zithoek. Verder bieden we een comfortabel
ingericht appartement aan. Daarnaast hebben we een sauna, een grote recreatieruimte met kachel, een eigen speelkamer met
biljart, dart enz. en een gastenkoelkast, skiberging met schoenendroger, grote speel- en ligweide, zandbak, tafeltennis en
bbq-mogelijkheid.



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Aan het golfterrein · In de buurt van het bos · Vrijstaande

ligging · Rustige ligging · Stadsrand · Sauna · Stoombad · Rust- /relaxruimte

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Éénpersoonskamer, douche, WC, standard

ca. 15 m², balkon, douche/wc, buro, kabel-tv, radio, telefoon,

een-persoonsbed en extra bed mogelijk.

ab

€ 48,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 15 m²

tweepersoonskamer douche, WC

ca. 20 m², douche/wc, telefoon, radio, kabel-tv, balkon. Uitzicht op de

golfbaan en de Choralpe.

ab

€ 51,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/freihof.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Freihof
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/freihof.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Freihof


driepersoonskamer douche, WC

ca. 20 m², douche/wc, balkon, kabel-tv, telefoon, radio, ligbank, uitzicht

op de golfbaan.

ab

€ 55,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Vierpersoonskamer, douche, WC

ca. 30 m², douche/wc, balkon, telefoon, radio, kabel-tv, kamer met

zithoek, twee-persoonsbedden en slaapbank. Extra kosten bij bezetting

met slechts 2 personen! Uitzicht op de „Choralpe“, „Fleiding“, ...

ab

€ 57,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 29 m²

app/1 slaapkamer/douche, wc

ca. 35 m², 2 kamers, 1 slaapkamer (2 personen), 1 slaapbank in de

woonkamer (voor 1 persoon). Keukenblok, balkon, kabel-tv, radio,

telefoon, magnetron, fornuis met oven. Incl. sauna bij een verblijf...

ab

€ 52,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 35 m²
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Tweepersoonskamer, douche, WC, rustig

ca. 20 m², douche/wc, telefoon, radio, kabel-tv, balkon. Uitzicht op de

golfbaan en de Choralpe.

ab

€ 53,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Voorwaarden
Sauna inbegrepen bij een minimum van 7 nachten.

Een voorschot van 40% is onmiddellijk
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