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Frühstückspension/Appartements Brixentalerhof
***
Pension in Westendorf

Rustig gelegen op ca. 200 m van het centrum van Westendorf, de ski-oefenweide en de skilift, ligt het Brixentalerhof. Het
3-sterren-hotel biedt u een verwen-vakantie voor de mooiste uren van het jaar. In onze ontvangsthal (met gratis w-lan) heten
we u hartelijk welkom, voordat u met de lift comfortabel naar onze kamers/appartementen wordt begeleid. In de stijlvolle
ontbijtzaal bieden we u dagelijks een uitgebreid ontbijtbuffet aan. Aan de gezellige huisbar kunt u uw vakantiedag afsluiten. ´s
Zomers opent de ongerepte natuur zich voor wandelaars en mountainbikers in een uitgebreid wegennet. Daarnaast zorgen de
nieuwe 18-holes-golfbaan Kitzbüheler Alpen Westendorf, een buitenzwembad, tennisbanen of de mogelijkheid tot paragliding
op de Choralpe voor sportieve afwisseling. In de winter is Westendorf de verbindende schakel tussen SkiWelt Wilder Kaiser -
Brixental en het skigebied Kitzbühel. Samen vormen ze een van de grootste aaneengesloten en modernste skigebieden van
Europa. De skibus ha...



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Rustige ligging · Centrale

ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

familiekamer douche, WC

24 m², douche/wc, balkon, tv, telefoon, safe, kamer in tiroolse stijl.

Ouderslaapkamer met twee-persoonsbed en een-persoonsbed, open

doorgang naar de kinderkamer met twee-persoons slaapbank. De

kinder...

ab

€ 50,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer · 24 m²

tweepersoonskamer douche, WC

ca. 18 m², douche/wc, balkon, telefoon, tv, safe, in tiroolse stijl, korting

voor het extra bed!

ab

€ 50,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²
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Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

ca. 35 m², twee-persoons slaapkamer, woonkamer met twee-persoons

slaapbank, kooknis (compleet ingericht), douche/wc, sat-tv, telefoon,

dakterras, safe, in tiroolse stijl ingericht.

ab

€ 150,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 35 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

ca. 35 m², twee-persoons slaapkamer, woonkamer met twee-persoons

slaapbank, kooknis (compleet ingericht), douche/wc, sat-tv, telefoon,

dakterras, safe, in tiroolse stijl ingericht.

ab

€ 150,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer · 35 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

ca. 44 m², 2 separate twee-persoons slaapkamers met elk een balkon, 2x douche/wc, woonkamer

met twee-persoons slaapbank, kooknis (compleet ingericht), sat-tv, telefoon, safe, in tiroolse stijl

ingeric...

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 44 m²
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Voorwaarden
inclusief: afsluitbare ski- en fietsenkelder, parkeerplaatsen bij het huis.
Op aanvraag: kinderkorting in de eigen kamer, prijs voor het extra bed
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