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Haus Vera
Vakantiewoning in Westendorf

Ons Haus Vera ligt zonnig en rustig in het centrum van Westendorf met mooi, vrij uitzicht op de Kitzbüheler Alpen.
In de winter ligt de oefenlift met verbinding naar SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental op slechts 2 minuten lopen afstand. In de
zomer bent u in 5 minuten lopen bij de Alpenrosenbahn, die u naar de heerlijke Tiroolse bergwereld brengt.
Voor kinderen staat in onze kleine tuin een speeltuin met trampoline klaar.
Overdekte parkeerplaats en grote skiruimte met schoendroger op de begane grond

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



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/3 slaapkamers/douche, bad, wc

groot appartement met 3 extra slaapkamers en 2 extra bedden, 1x

bad/wc en 1x douche/wc, aparte keuken, aparte woonkamer,

gelijkvloers, balkon, kabel-tv, radio, dvd, afwasmachine, waterkoker,

koffiezet...

ab

€ 110,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-8 Personen · 3 Slaapkamer · 90 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

groot apartement met 2 aparte slaapkamers, aparte woonkamer met

slaapgelegenheid, aparte keuken, 2x douche/wc, 1e verdieping, groot

balkon, compleet ingericht met kabel-tv, dvd, radio, afwasmachine, w...

ab

€ 110,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 70 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

appartement met 2 extra slaapkamers en 1 extra bed, woonkeuken, 2x douche/wc, onder

parterre, kabel-tv en radio, dvd, afwasmachine, waterkoker, koffiezetapparaat,

magnetron, enz., w-lan.

ab

€ 145,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²
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Voorwaarden
incl. verwarming, handdoeken en beddengoed
huisdier: € 3,- per nacht

Haus Vera
Vakantiewoning in Westendorf

Pfarrgasse 3
A-6363 Westendorf
E-mail: evi.antretter@aon.at
Telefoon: 0043 676 6331501
https://www.hausvera.at/


