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Frühstückspension Sporer Hotel Garni ***
Vakantiewoning in Westendorf

Ons ontbijtpension ligt zeer centraal en het dorpscentrum van Westendorf bereikt u binnen een paar minuten lopen. Na uw
heerlijke uitstapjes in de bergwereld van het Brixental, kunt u bij de natuurvijver in de tuin weer heerlijk ontspannen en
bijkomen en de fantastische dag de revue laten passeren.

Bij ons geniet u niet alleen van de unieke atmosfeer van de Kitzbüheler Alpen, maar ook van de rustige, aangename omgeving.
We staan altijd voor u klaar en doen alles wat we kunnen om uw verblijf zo onvergetelijk als mogelijk te maken.

Direct aan de loipe · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos · Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Kamer met douche/wc, deels met balkon, radio, kabel-tv, ca. 20 m²,

ingericht met licht natuurhout. .

ab

€ 52,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

éénpersoonskamer douche, WC

Kamer met douche/wc, balkon, kabel-tv en radio. ab

€ 62,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 12 m²
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familiekamer douche, WC

Kamer met douche/wc, balkon, kabel-tv en radio. ab

€ 48,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 2 Slaapkamer · 30 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

Appartement ca. 70 m², 2 twee-persoons slaapkamers, douche/wc,

keuken met afwasmachine, grote huiskamer

ab

€ 200,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 70 m²

app/woon-slaapkamer/douche, bad, wc

ca. 30 m², woon-slaapkamer met twee-persoonsbed, keukenblok,

douche, bad, wc, kabel-tv en zitmeubilair.

ab

€ 96,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/fruehstueckspension-sporer-hotel-garni.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Fr%c3%bchst%c3%bcckspension+Sporer+Hotel+Garni
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/fruehstueckspension-sporer-hotel-garni.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Fr%c3%bchst%c3%bcckspension+Sporer+Hotel+Garni
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/fruehstueckspension-sporer-hotel-garni.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Fr%c3%bchst%c3%bcckspension+Sporer+Hotel+Garni


Voorwaarden
Exclusief: overdekte parkeerplaats
Inclusief: overdekte parkeerplaats in de zomer
Kinderkorting op de kamer van de ouders: tot 5 jaar 20%, 6 tot 12 jaar 10% korting.
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