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Haus Leo
Vakantiewoning in Westendorf

Geniet van uw vakantie in de Kitzbüheler Alpen in ons familievriendelijke huis – centraal, rustig en zonnig gelegen. Ontspan op
onze ligweide in het groen, terwijl de kinderen zich op onze speelplaats vermaken. Binnen een paar minuten bent u bij de
gondelbaan Westendorf, het dorpscentrum en diverse recreatieve mogelijkheden, zoals de 18-holes golfbaan, het
buitenzwembad, de langlaufloipe of wandel- en fietswegen. Zowel in de zomer als de winter kunt u genieten van de natuur in
de tiroolse bergen – tijdens het wandelen, mountainbiken, paragliden, skiën of langlaufen. Hier wacht een onvergetelijke
vakantie op u in het mooie Westendorf!



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Vrijstaande ligging · Rustige

ligging · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Ons compleet gerenoveerde appartement met een oppervlakte van ca.

90 m² op de begane grond biedt plaats aan max. 7 personen. Het heeft

lichte kamers, een terras en een tuin met speeltuin. Het appartem...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-7 Personen · 2 Slaapkamer · 90 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Het compleet gerenoveerde appartement Chorblick met een

oppervlakte van ca. 66 m² op de 1e verdieping biedt plaats aan max. 6

personen. Het heeft lichte kamers, 2 slaapkamers, 1 slaapbank in de

woonke...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 66 m²
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Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Het compleet gerenoveerde appartement Hohe Salve met een

oppervlakte van ca. 60 m² op de 1e verdieping biedt plaats aan max. 6

personen. Het heeft lichte kamers, 2 slaapkamers, 1 slaapbank in de

woonk...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Voorwaarden
Inclusief: gratis parkeren, gratis wifi

Kortingen voor kinderen zijn beschikbaar op aanvraag.
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