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Gästehaus Ager
Vakantiewoning in Westendorf

Het plaatsje Westendorf is een Eldorado voor natuurliefhebbers en lekkerbekken. Ons kleine, maar mooie huis laat geen wens
onvervuld. In de winter direct naast de lift, skiweide en langlaufloipe, trekt u de ski´s voor de huisdeur aan en doet ze daar ook
weer uit.
In de zomer kunt u hier weliswaar niet skiën, maar de golfbaan is niet ver weg (5 minuten met de auto) en gasten van het huis
krijgen 20% korting op de greenfee!

De rustige ligging, gezellige studio´s met eigen balkon of terras nodigen uit om je heerlijk te ontspannen.

In de nieuwe lounge kunt u genieten van een lekker glas bier of wijn met een boek of een bordspel. In de nieuwe studio´s kunt
u zelf uw ontbijt maken. Broodjes krijgt u elke dag vers en aan de deur geleverd. Indien gewenst, doen wij graag boodschappen
voor u, ook voor uw aankomst, zodat u kunt genieten van regionale producten en de dag goed aangesterkt kunt beginnen.
Natuurlijk wordt uw studio dagelijks schoongemaakt. We verheugen ons erop u te mogen verwenne...

Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos · Direct aan de

skipiste · Rustige ligging · Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Studio, douche, WC, 1 slaapkamer

Gezellige familiestudio voor max. 4 personen, verbindingsdeur naar een

1-persoonskamer. Douche, wc, theekeuken, balkon, sat-tv, safe, ca. 35

m².

ab

€ 150,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 35 m²

Studio, bad, WC, balkon

Gezellige studio met theekeuken voor het maken van uw ontbijt met de

dagelijks aan de deur geleverde broodjes. Ook ´s middags kunt u hier

perfect genieten op het balkon met koffie en gebak.

ab

€ 120,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²
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Studio, douche, WC, balkon

Maak uw eigen ontbijt-eitje in uw gezellige studio. De broodjes worden

dagelijks aan de deur geleverd. Het koffiezetapparaat doet het ook ´s

middags nog om op het balkon nog een bakkie te drinken en t...

ab

€ 120,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Studio, douche, WC, terras

De broodjes leveren we elke dag aan de deur. De koelkast vullen we ook

graag voor u, zodat u alles wat u nodig heeft voor het ontbijt of lunch

voor het grijpen heeft.

ab

€ 150,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

Studio, douche, WC

Appartement voor 2 - 4 personen. De keuken is volledig uitgerust zodat

u uw eigen ontbijt en diner kunt bereiden.

Broodjesservice/boodschappenservice wordt ook aangeboden voor het

appartement.

ab

€ 180,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²
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Voorwaarden
- inclusief broodjesservice
- inclusief dagelijkse schoonmaak
- indien gewenst vullen we uw koelkast met regionale producten
- indien gewenst, organiseren we voor u het ontbijt in café Elisabeth of hotel Messnerwirt.
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