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Haus Auner
Vakantiewoning in Westendorf

Ons huisje, vriendelijk beheerd en rustig gelegen, bij het bos, aan de weide en direct aan de langlaufloipe, staat in dorpsdeel
Au, een gehuchtje van Westendorf. Prachtige uitzichten over de omringende Tiroolse bergwereld, daarnaast zijn rust,
verkwikking, ontspanning & (sportieve) activiteiten gegarandeerd. Fietsen en wandelen kunt u direct vanaf de huisdeur. Naar
de gondelbaan Alpenrosenbahn en daarmee de instap in SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental rijdt u binnen een paar minuten met
de auto. Terras, douche, wc. Het huis staat direct naast de golfbaan. BBQ-avonden op het terras zijn mogelijk. Gratis wifi. We
brengen onze gasten graag naar de skipiste en halen ze er ook weer op.



Aan de wandelweg · Weidegebied · In de buurt van het bos · Bergachtige ligging · Rustige ligging · Stadsrand

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

· Slaapkamer 1: 1 dubbel bed. · Slaapkamer 2: 1 enkel bed and 1

stapelbed (2 enkele bedden). · Badkamer 1: Bad, douche, Wasmachine. ·

Badkamer 2: Douche. · Ruime woonkamer met keuken. · Bergzicht. · G...

ab

€ 95,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 80 m²

Appartement, douche en bad, WC, bergkant

· Slaapkamer 1: 1 dubbelbed en 1 slaapbank. · Slaapkamer 2: 1

dubbelbed. · Badkamer: Bad, douche, sauna. · Grote woonkamer met

keuken. · Terras met uitzicht op de bergen. · Gemeenschappelijke tuin. ·

...

ab

€ 115,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 70 m²
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Studio, douche, WC, bergkant

· 1-kamer appartement. · 1 Slaapbank voor 2 personen. · Kleine

woonkamer met keuken. · Badkamer met douche en wasbekken. ·

Uitzicht op de bergen. · Gemeenschappelijke tuin. · 20m2

ab

€ 60,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Voorwaarden
Een tweepersoonsbed, keuken, badkamer, wc. Woonkamer met tv en gratis internet. Vanaf het terras heeft u een prachtig
uitzicht over de bergen. BBQ-en is ook toegestaan.
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