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Hotel Apart Garni Heisenhof ***
Hotel in Westendorf

Ons gezellige 3-sterren-familiehotel is zonnig gelegen, iets buiten het centrum van Westendorf, maar midden in de Kitzbüheler
Alpen in Tirol! Het Heisenhof heeft zich in families en kinderen gespecialiseerd en biedt zowel in de zomer als in de winter het
ideale uitgangspunt om te skiën, langlaufen, rodelen, winterwandelen, wandelen, fietsen, mountainbiken en nog veel meer! In
onze oude “Zirmstube” of in de “Panoramastüberl” verwennen we u graag met regionale lekkernijen. Dagelijks groot, vers
saladebuffet. We bieden meerdere jeugd- en kinderspeelkamers evenals een grote outdoor speelplaats. In de zomer:
verrassingsdag, ponyrijden SUPER KINDERKORTING - informatie hierover vindt u op: www.heisenhof.at



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

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement

 ab

€ 192,50
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

3-6 Personen · 3 Slaapkamer · 83 m²

Appartement

 ab

€ 201,50
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

3-5 Personen · 2 Slaapkamer · 68 m²
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Appartement

 ab

€ 112,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

Appartement

 ab

€ 275,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

6 Personen · 3 Slaapkamer · 101 m²

Appartement

 

3-4 Personen · 3 Slaapkamer · 101 m²
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Familiekamer, douche, WC

Familiesuite met 2 aparte slaapkamers van ca. 42 m², kleine vestibule,

zonder balkon, ruime badkamer met douche en toilet, satelliettelevisie,

telefoon, WiFi en tapijt.

ab

€ 90,75
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 42 m²

Familiekamer, douche, WC

Familiesuite Liesl - met aparte slaapkamers Onze nieuw ingerichte

familiesuite Liesl voor 2 volwassenen en 2 kinderen, ongeveer 35 m²,

hebben twee aparte slaapkamers, een badkamer met een douche, een

...

ab

€ 51,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

3-4 Personen · 1 Slaapkamer · 28 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC

Onze nieuw ingerichte tweepersoonskamer van ongeveer 20 m² heeft

een badkamer met douche, sommige met een apart toilet, een telefoon,

een flatscreen-tv en een balkon met een prachtig uitzicht.

ab

€ 56,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²
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Familiekamer, douche, WC

Onze nieuw ingerichte familiekamer voor 2 volwassenen en 2 kinderen,

ongeveer 28 m² (tweepersoonsbed met een stapelbed) heeft een

badkamer met douche, apart toilet, telefoon en flatscreen-tv, en een b...

ab

€ 78,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 28 m²

Familiekamer, douche, WC

Onze nieuw ingerichte familiekamer voor 2 volwassenen en 2 kinderen,

ongeveer 28 m² (tweepersoonsbed met stapelbedden) heeft een

badkamer met douche, apart toilet, telefoon en flatscreen-tv.

ab

€ 73,75
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 28 m²

Voorwaarden
huidige inbegrepen diensten: https://www.heisenhof.at/en/breakfast-time-1.html

Hotel Apart Garni Heisenhof
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