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Haus Carolin
Vakantiewoning in Westendorf
Flink doorademen, bijtanken, de ziel laten bijkomen. Het op biologische basis gebouwde en ingerichte appartementenhuis
Carolin ligt in het midden van Westendorf, midden in de Kitzbüheler Alpen. Lift en loipe voor de deur! We hebben hier voor u
een plek gecreëerd, waar holistisch welzijn op de voorgrond staat. Als hoogwaardig ingericht huis bieden we u naast ruime en
comfortabele vakantiewoningen een uitgebreid wellnessaanbod. We verheugen ons op uw komst!

Rustige ligging · Direct aan het fietspad · Centrale ligging · Direct aan de loipe · Direct aan de skibus/bushalte · Infraroodcabine · Massage ·
Solarium · Rust- /relaxruimte · Whirlpool · Sauna

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen
app/1 slaapkamer/douche, wc
40 m², twee-persoons slaapkamer, woonkamer met twee-persoons
slaapbank, keukenblok met eettafel, kabel-tv, douche, aparte wc.

ab

€ 110,00
per appartement op 09.08.2022

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

app/1 slaapkamer/douche, wc
55 m², twee-persoons slaapkamer, woonkamer met twee-persoons

ab

slaapbank, 2x met extra bed en stoel-slaapbank mogelijk, aparte

€ 130,00

keuken, balkon op het zuiden (2x zuid- en westbalkon), kabel-tv,

per appartement op 09.08.2022

telefoon.

1-5 Personen · 1 Slaapkamer · 55 m²

NAAR HET AANBOD

app/2 slaapkamers/bad, wc
70 m², 2 twee-persoons slaapkamers, woonkamer met twee-persoons
slaapbank, aparte keuken met eettafel, balkon, hal, erker met eethoek,
kabel-tv, telefoon.

ab

€ 160,00
per appartement op 09.08.2022

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 1 Slaapkamer · 70 m²

Tweepersoonskamer, bad, WC, balkon
Onze twee-persoonskamer in Haus Carolin ligt heel centraal en direct bij
de gondelbaan. De kamer is ca. 20 m² groot en biedt een balkon, bad en
aparte wc.

ab

€ 36,00
per persoon op 09.08.2022

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

Voorwaarden
Exclusief: broodjesservice Bij onderbezetting: prijs op aanvraag. Zomer - laagseizoen / prijs op aanvraag.
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