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Jägerheim
Vakantiewoning in Westendorf

Appartement Jägerheim ligt op slechts 100 m afstand van de gondelbaan Alpenrosenbahn in Westendorf. Het is de beste
startplaats voor zowel uw zomer- als wintervakantie. Laat uw auto gewoon staan. Vanuit ons huis is alles in een paar minuten
lopen bereikbaar.

De inrichting biedt: een zithoek en een keukenblok met afwasmachine. Handdoeken en beddengoed liggen in het
appartement voor u klaar. Daarnaast biedt Appartement Jägerheim in de zomer de mogelijkheid om te bbq-en.

In de omgeving kunt u verschillende sportieve activiteiten uitoefenen, zoals skiën, golf-spelen en fietsen. Het dichtstbijzijnde
vliegveld, is het op 67 km (luchtlijn) van de accommodatie gelegen vliegveld Innsbruck.



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

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Ons appartement biedt u: een zithoek en een keukenblok met

afwasmachine. Handdoeken en beddengoed liggen in het appartement

voor u klaar. Daarnaast heeft u in appartement Jägerheim de

mogelijkheid om ...

ab

€ 165,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

Voorwaarden
Tot 30 dagen voor aankomst kunt u gratis annuleren. Binnen 30 dagen voor aankomst berekenen wij 50% van de totaalprijs. 7
dagen voor aankomst of indien u niet komt, berekenen wij 100%. Een aanbetaling van 50% wordt bij de boeking berekend.
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ChristophMartin

Ihr Gastgeber: Christoph - hin und wieder auch unser Hund Jack :-)

Wir sehen unsere Gäste als Freunde an und Versuchen Ihnen den Aufenthalt so Angenehm wie möglich zu machen

Das Appartement Jägerheim ist direkt gegenüber der Gondelbahn (zu Fuß in 3 min. erreichbar) und in einer

einmaligen Zentralen Lage. Von hier ist alles ohne Auto innerhalb 5 min. zu erreichen. Das Dorfzentrum ist 3 min.

entfernt, das nächste Restaurant 2 min. und der Golfplatz in 5 min. Zum Westendorfer Freischwimmbad sind es 3

min. zu Fuß.
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