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Haus Oberpriel
Vakantiewoning in Westendorf

Ons huis is gelegen op 930 meter boven de zeespiegel, op Nachtsöllberg, direct aan de piste, een ideaal vertrekpunt voor
wandelingen.Faciliteiten: open haard, satelliet-tv, kluis, koelkast voor gasten, WLAN incl.Kamers: moderne een- en
tweepersoonskamers met douche, toilet.Het gevarieerde ontbijt wordt geserveerd in de gezellige salon.Special:
Schoonheidssalon in het huis.

Aan de wandelweg · In de buurt van het bos · Direct aan de skipiste · Vrijstaande ligging · Bergachtige ligging · Rustige ligging ·

Schoonheidssalon · Schoonheidsbehandeling



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche

Rustig, comfortabel en modern ingerichte tweepersoonskamer met

douche en toilet, balkon, Op zoek naar Steinberg, satelliet-tv, WLAN,

kluis, haardroger, koelkast

ab

€ 39,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

éénpersoonskamer douche

Rustig, comfortabel en modern ingerichte kamer met douche.

Uitkijkend over Holzham, satelliet-tv, kluis, draadloos internet,

haardroger, koelkast extern

ab

€ 37,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 12 m²
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app/1 slaapkamer/douche, wc

Modern ingericht appartement met een terras, met uitzicht op het dorp

en op de Hohe Salve, open living, zeer rustig. Uitrusting: slaapkamer,

badkamer met douche en toilet, compleet. Keuken met vaatwas...

ab

€ 85,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

tweepersoonskamer douche

Rustig, comfortabel en modern ingerichte tweepersoonskamer met

douche, toilet op de vloer, balkon, Op zoek naar een tuinvijver en de

Choralpe. Satelliet-tv, radio, draadloos internet, kluis, haardroge...

ab

€ 37,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Voorwaarden
appartement:
excl. broodjesservice of ontbijt
WLAN incl.

kamer:
WLAN incl.
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