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Haflingerhof ****
Boerderij in Westendorf

Het Haflingerhof ligt prachtig aan de zonkant van Westendorf en beschikt over 9 ruime, in edele landhuisstijl ingerichte,
appartementen. Het Haflingerhof is een mooie, goed verzorgde manege, die met zijn lieve ponies, ijslanders, haflingers en
warmbloedpaarden het hart van de kleine en grote ruiter sneller laat slaan. Voor kinderen is er een ruim aangelegde speeltuin
met reuzenzandbak met waterkanaal, schommels, wipkip, paard en wagen, glijbanen, trap-tractoren. Het dorpscentrum met
alle winkels, restaurants, bars en recreatieve bedrijven ligt op slechts een paar minuten lopen. In de winter ligt de langlaufloipe
vlakbij ons huis. Komend vanuit het centrum kunt u direct in het skigebied SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, met aansluiting
naar het skigebied Kitzbühel-Kirchberg, komen. Maar ook rodelen, winterwandelen, schaatsen, sneeuwschoenwandelen en nog
veel meer is mogelijk in Westendorf. We verheugen ons u snel bij ons in het hart van de Kitzbüheler Alpen in het mooie Tirol te
mogen...



Aan de wandelweg · Weidegebied · Rustige ligging · Sauna · Stoombad · Infraroodcabine



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

HAHNENKAMM

Het appartement "Hahnenkamm" ligt op de begane grond van ons huis.

De vakantiewoning biedt 1 slaapkamer, een badkamer (douche/wc),

terras, keuken en een gezellige woonkamer. De vakantiewoning

„Hahnen...

ab

€ 52,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 37 m²

REHKITZ, 2 slaapkamers/douche/WC

Het appartement "Rehkitz" ligt op de begane grond van ons huis. De

vakantiewoning biedt 1 slaapkamer, een badkamer (douche/wc), terras,

keuken en een gezellige woonkamer. De vakantiewoning „Rehkitz“ ...

ab

€ 79,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 66 m²
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BICHLALM/2 slaapkamers/douche,wc

Het appartement "Bichlalm" ligt op de 1e verdieping van ons huis. De

vakantiewoning biedt 2 separate slaapkamers met twee badkamers

(douche/wc), balkon, keuken en een gezellige woonkamer. Indien

gew...

ab

€ 79,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 72 m²

ENZIAN, 2 slaapkamers/bad, wc

Het appartement "Enzian" ligt op de 1e verdieping van ons huis. De

vakantiewoning biedt 2 separate slaapkamers met twee badkamers

(douche/wc en bad/wc), balkon, keuken en een gezellige woonkamer.

In...

ab

€ 90,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 57 m²

KITZBÜHELER HORN, 2 slaapkamers,bad, wc

Het appartement "Kitzbüheler Horn" ligt op de 1e verdieping van ons

huis. De vakantiewoning biedt 2 separate slaapkamers met twee

badkamers (douche/wc en bad/wc), terras, keuken en een gezellige

woon...

ab

€ 79,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 57 m²
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CHORALPE, 2 slaapkamers, bad, wc

Het appartement "Choralpe" ligt op de 2e verdieping van ons huis. De

vakantiewoning biedt 2 separate slaapkamers met twee badkamers

(douche/wc), balkon, keuken en een woonkamer. Indien gewenst

verzo...

ab

€ 79,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 66 m²

ALPENROSE,2 slaapkamers, douche, wc

Het appartement "Alpenrose" ligt op de 2e verdieping van ons huis. De

vakantiewoning biedt 2 separate slaapkamers met twee badkamers

(douche/wc), balkon, keuken en een woonkamer. Indien gewenst verz...

ab

€ 79,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 65 m²

HOHE SALVE, 3 slaapkamers,douche, wc

Het appartement "Hohe Salve" ligt op de 2e verdieping van ons huis.

De vakantiewoning biedt 3 separate slaapkamers met twee badkamers

(douche/wc), balkon, keuken en een woonkamer. Mocht u vakantie ...

ab

€ 175,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 3 Slaapkamer · 82 m²
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app/1 slaapkamer/douche, wc

Het appartement "Sonnberg" ligt op de 2e verdieping van ons huis. De

vakantiewoning biedt 1 slaapkamer, een badkamer (douche/wc), terras,

keuken en een woonkamer. Indien gewenst verzorgen wij dagel...

ab

€ 55,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 46 m²

Voorwaarden
Inclusief: verwarming, water, stroom, parkeerplaats, beddengoed, handdoeken, kookspullen en servies. De sauna is in de winter
dagelijks in de namiddag geopend. Vanaf begin september tot einde van het seizoen is de wellness-afdeling dagelijks in de
namiddag geopend.
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