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Haus Veronika - Appartements byMiha
Vakantiewoning in Westendorf

In Haus Veronika vindt u smaakvol ingerichte, comfortabele appartementen op een absolute centrum locatie in het hart van het
mooie dorp Westendorf.
De bergbanen en skiliften bevinden zich op slechts 100 meter van Haus Veronika.
Supermarkten, winkels, restaurants en bars zijn alle binnen loopafstand. Zo kunt u gedurende uw vakantie uw auto eens laten
staan!
In ons hoofdgebouw vindt u 9 appartementen en de receptie. Dit huis heeft een personenlift. Ons bijgebouw is uitgerust met
nog eens3 appartementen.

Alle appartementen zijn ingericht met veel aandacht voor detail en hebben een volledig uitgeruste keuken, een gezellige
woon- en eetkamer en variëren in het aantal slaapkamers en badkamers. Afhankelijk van het appartement kunnen we
comfortabel plaats bieden aan 1 tot 8 personen.
Laat u inspireren door ons charmante vakantiedorp midden in het schilderachtige berglandschap van de Kitzbüheler Alpen en
geniet van de gastvrijheid in het huis Veronika! Wij verheugen ons op uw bezoek!



Direct aan de loipe · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Oude stad · Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Studio, douche, WC, woon- slaapruimte

Appartement "S" in het bijgebouw Woon / slaapkamer met

tweepersoonsbed - keuken - badkamer met douche en toilet

ab

€ 45,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Appartement "M" zonder balkon

Appartement "M" zonder balkon Woonkamer met comfortabele

slaapbank voor 2 personen - slaapkamer met tweepersoonsbed -

keuken - badkamer met douche en toilet

ab

€ 65,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 44 m²
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Appartement "M"met balkon

Appartement "M" met balkon Woonkamer met comfortabele slaapbank

voor 2 personen - slaapkamer met tweepersoonsbed - keuken -

badkamer met douche en toilet

ab

€ 70,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 44 m²

Appartement "L"

Appartement "L" Woonkamer - slaapkamer met tweepersoonsbed en

eenpersoonsbed - slaapkamer met tweepersoonsbed - keuken -

badkamer met douche - badkamer met bad - apart toilet - balkon met

terrasmeubil...

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 69 m²

Appartement XL

Appartement "XL" in het bijgebouw Woonkamer - 1 slaapkamer voor 3

personen - 2 slaapkamers voor 2 personen - keuken - 2 badkamers met

douche of bad en toilet - balkon met terrasmeubilair

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-7 Personen · 3 Slaapkamer · 82 m²
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Appartement "XXL"

Appartement "XXL" Woonkamer - 2 slaapkamers met tweepersoonsbed

en eenpersoonsbed - 1 slaapkamer met tweepersoonsbed - keuken - 3

badkamers met douche en toilet - balkon met terrasmeubilair

ab

€ 620,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-8 Personen · 3 Slaapkamer · 95 m²

Voorwaarden
Inclusief: opgemaakte bedden, handdoekenpakket, gratis skibus, gastenkaart
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