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Haus Schneerose
Particuliere verhuurder in Westendorf

Ons huis is zeer rustig gelegen, maar ligt toch op slechts 250 m van het centrum van Westendorf, direct aan de langlaufloipe en
de ski-oefenweide met directe instap in SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental. Laat uw auto staan - u komt makkelijk te voet bij de
recreatie-inrichtingen, zoals bijvoorbeeld de tennisbaan, de minigolfbaan en diverse restaurants en winkels. De nieuwe
golfbaan Kitzbüheler Alpen-Westendorf, het boogschietparcours, het buitenzwembad en nog veel meer liggen op slechts een
paar minuten rijden. Ons huis is het perfecte startpunt voor wandelingen en fietstochten door de Kitzbüheler Alpen. Na een
avontuurlijke dag kunt u zich in de gezellige tuin ontspannen en nog een beetje actief zijn tijdens een potje tafeltennis. Onze
gerenoveerde recreatieruimte nodigt uit tot gezellig samenzijn. Daarnaast is een gastenkoelkast voor u beschikbaar. Voor een
perfecte start van de dag krijgt u een uitgebreid ontbijt geserveerd. De gemoedelijke niet-rokers-kamers beschikken allen over
do...

Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skipiste · Rustige ligging · Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

gezellige kamer ca. 20 m², douche/wc, balkon, kabel-tv. ab

€ 29,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC

gezellige kamer ca. 18 m², douche/wc, balkon, kabel-tv en w-lan. ab

€ 27,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 16 m²

Voorwaarden
Kinderen op de kamer van de ouders - prijs op aanvraag! Beschikbaar voor de gasten: recreatieruimte, gastenkoelkast, w-lan,
ligweide, terras, tafeltennis en parkeerplaatsen.
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