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Landhaus Aschaber
Vakantiewoning in Westendorf

Ons huis ligt op ca. 1,5 km van het dorpscentrum, zonnig en rustig en op slechts een paar meter van de nieuwe 18-holes
golfbaan.
In de winter ligt de langlaufloipe op slechts een paar meter afstand en binnen een paar minuten rijden, bent u bij de
gondelbaan en daarmee de instap in SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental. De skibushalte ligt op slechts 200 m van ons huis af.
In de zomer wandelt u in een paar minuten naar het openluchtzwembad.

Aan het golfterrein · In de buurt van het bos · Rustige ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche en bad, WC, 3 slaapkamers

Appartement 1 is een maisonette woning (op de 1e en 2e verdieping

van ons huis), biedt op een oppervlakte van 85 m², 2 slaapkamers (beide

2 personen), 1 woon-slaapkamer (naar wens een slaapkamer met e...

ab

€ 70,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 3 Slaapkamer · 85 m²

Appartement, douche en bad, WC, 2 slaapkamers

Appartement 2 ligt op de 1e verdieping van het huis en heeft een

oppervlakte van ca. 85 m². De woning biedt 2 slaapkamers (1

twee-persoonskamer, 1 vier-persoonskamer: tweepersoonsbed en

slaapbank 140x...

ab

€ 70,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 85 m²
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Appartement, douche en bad, WC, 2 slaapkamers

Appartement 3 ligt op de 2e verdieping van het huis en heeft een

oppervlakte van ca. 85 m². Het appartement biedt 2 slaapkamers

(allebei voor 2 personen), 1 huiskamer (met flatscreen sat-tv), 1 comple...

ab

€ 70,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 85 m²

Voorwaarden
Familieprijzen op aanvraag

Huisdieren niet toegestaan
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