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Landhaus Angelika
Pension in Westendorf

Ons landhuis ligt rustig en zonnig vlakbij het centrum van Westendorf, omringd door de heerlijke bergwereld van de
Kitzbüheler Alpen. Alle recreatieve mogelijkheden (skigebied SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, langlaufloipes, skischolen,
sportwinkels, e-bike-verhuur, fiets- & wandelwegen, gondelbaan, tennis, golf, enz.) liggen op slechts een paar meter afstand.
Ontdek de vriendelijke & open atmosfeer van ons huis. In de liefdevol, comfortabel en gezellig ingerichte kamers &
appartementen voelt u zich meteen thuis. Gratis w-lan voor onze gasten.



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Direct aan de skipiste ·

Rustige ligging · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

driepersoonskamer douche of bad, WC

Twee-persoonsbed, zithoek met geïntegreerde slaapbank, deels buro,

douche of bad en wc, föhn, kabel-tv, safe, balkon (incl. meubilair), vrij

uitzicht op de Hohe Salve of de Choralpe.

ab

€ 40,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer

Tweepersoonskamer, douche of bad, WC

Twee-persoonsbed, zithoek, douche of bad en wc, föhn, kabel-tv, safe,

balkon (incl. meubilair) vrij uitzicht op de Hohe Salve of de Choralpe.

ab

€ 40,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer
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Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

NIEUW, zeer luxe ingericht, woonkamer met compleet ingeriche keuken

(afwasmachine, oven, 4 keramische kookplaten) en aparte slaapkamer

met twee-persoonsbed, douche en wc, föhn, kabel-tv, balkon (incl....

ab

€ 85,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

Appartement, bad, WC, 1 slaapkamer

Grote woonkamer met twee-persoonsslaapbank en kooknis, aparte slaapkamer met

twee-persoonsbed, bad en wc, föhn, kabel-tv, safe, balkon (incl. meubilair), vrij uitzicht op

de Hohe Salve.

ab

€ 70,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

Appartement, bad, WC, woon- slaapruimte

Gemeenschappelijke woon- en slaapkamer met twee-persoonsbed en

zithoek met geïntegreerde slaapbank, kooknis in de hal, bad en wc,

föhn, kabel-tv, safe, balkon (incl. meubilair), vrij uitzicht op de Ho...

ab

€ 60,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/landhaus-angelika.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Landhaus+Angelika
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/landhaus-angelika.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Landhaus+Angelika
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/landhaus-angelika.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Landhaus+Angelika


Voorwaarden
Gratis parkeerplaatsen, direct bij het huis.
De appartementen kunnen natuurlijk ook incl. een uitgebreid ontbijtbuffet worden geboekt.
In de winter bieden we u een afgesloten skiberging met skischoenverwarming.
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