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Gasthof zum Lendwirt ***
Gasthof in Westendorf

Ons huis ligt idyllisch en rustig, direct aan de koele Windauer Ache (beek) midden in de heerlijke bergwereld van de Kitzbüheler
Alpen en het natuurjuweel Windautal. Het centrum van Westendorf ligt op 3 km afstand of 45 minuten lopen. De fietsweg
Hopfgarten - richting Windautal, loopt direct langs ons huis. Daarmee is Lendwirt het ideale startpunt voor fiets- en
mountainbiketochten, wandelingen enz. Op ons terras geniet u van uw vakantiedagen, uw kinderen spelen in onze speeltuin
met trampoline, schommels en glijbaan. De Alpenrosenbahn die u naar SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental brengt en aansluiting
heeft naar het skigebied Kitzbühel/Kirchberg, bereikt u in een paar minuten rijden met de auto. Start uw winter- of
sneeuwschoenwandelingen vanaf de huisdeur en geniet van het heerlijke winterlandschap van het Brixental!

Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · In de buurt van het bos · Vrijstaande ligging · Rustige ligging · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, douche, WC

ca. 15 m², douche/wc, föhn, tv, radio, telefoon, w-lan, buro, kamer met

verbindingsdeur - geschikt als familiekamer.

ab

€ 30,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 14 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC, balkon

ca. 15 m², douche/wc, föhn, tv, radio, telefoon, w-lan, buro, kamer met

verbindingsdeur - geschikt als familiekamer.

ab

€ 30,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 15 m²
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Vierpersoonskamer, bad, WC

Kamer met bad, aparte wc, twee-persoonsbed en slaapbank, balkon,

buro, tv, telefoon, radio, föhn, w-lan.

ab

€ 37,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

Familiekamer, bad, WC

Kamer met badkamer, toielet, tweepersoonsbed en stapebed ca 25m2

1-5 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

Appartement, bad, WC

 ab

€ 200,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 1 Slaapkamer

Voorwaarden
Exclusief: huisdieren Euro 3.-- In november gesloten.
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A-6363 Westendorf
E-mail: info@zumlendwirt.com
Telefoon: 0043 664 9245443


