Haus Länger
Pension in Westendorf

Bichlinger Straße 64 · A-6363 Westendorf · laenger@gaestehaus-laenger.at · 0043 5334 6132
Meer informatie op https://www.gaestehaus-laenger.at/

Haus Länger
Pension in Westendorf
Ons huis ligt rustig en zonnig op ca. 800 m van het centrum van Westendorf. De loipe en de skibushalte naar de instap van
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental liggen vlakbij. Ons huis biedt een ontbijt- en recreatieruimte, terras en ligweide. Tevens
hebben we een tafeltennistafel, overdekte parkeerplaatsen, bbq, sauna, whirlpool, niet-rokers-kamer, kinderruimte.

2 appartementen voor max. 3 personen, 2 appartementen voor max. 5 personen, in hetzelfde huis 4 kamers douche/wc
mogelijk. Broodjesservice, ontbijt indien gewenst.

Rustige ligging · Direct aan het fietspad · Aan de wandelweg · Centrale ligging · Rust- /relaxruimte · Whirlpool · Sauna · Aroma stoombad ·
Speciale baden

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen
tweepersoonskamer douche, WC
ca. 15 m², 1e verdieping, balkon, douche/wc, twee-persoonsbed, 1
kamer met koelkast, kabel-tv, radio

ab

€ 42,00
per persoon op 25.06.2022

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 15 m²

driepersoonskamer douche, WC
ca. 15 m², twee-persoonsbed en slaapbank, douche/wc, balkon,
kabel-tv, radio, 1e verdieping

ab

€ 42,00
per persoon op 25.06.2022

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 15 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc
ca. 40 m², 2 twee-persoonsslaapkamers, woon-slaapkamer, 2x
douche/wc, keukenblok, eethoek, 2 balkons, hal, kabel-tv en radio.

ab

€ 125,00
per appartement op 25.06.2022

NAAR HET AANBOD

3-5 Personen · 2 Slaapkamer · 40 m²

app/1 slaapkamer/douche, wc
tot 30 m², twee-persoonsslaapkamer, woonkamer met slaapbank voor 1
persoon, douche/wc, kabel-tv, radio, balkon, hal, keukenblok

ab

€ 85,00
per appartement op 25.06.2022

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

Voorwaarden
Exclusief: sauna en whirlpool Euro 6.--/dag,
Inclusief: huisdieren, overdekte parkeerplaatsen
App.:
Inclusief: overdekte parkeerplaatsen
Exclusief: sauna en whirlpool Euro 6.--/dag; broodjesservice en ontbijt indien gewenst.
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