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Pension Christoph ***
Pension in Westendorf

Gezellig pension, rustig en centraal gelegen op het zonneplateau van Westendorf, midden in de Kitzbüheler Alpen. Het
dorpscentrum ligt op ca. 150 m van ons huis. In de winter liggen de skipiste, skischolen en de oefenliften direct bij het huis! Ook
de instap in het grote langlaufnetwerk ligt voor de huisdeur. Uw skispullen kunt u in onze skiberging veilig opbergen. In de
zomer tankt u veel zon in onze mooie tuin met ligweide. De tennisbanen liggen op ca. 100 m afstand. We zijn het ideale
startpunt voor wandelingen, fietstochten, mountainbiketochten en nog veel meer.



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · In de buurt van het bos · Direct aan de skipiste · Rustige ligging · Centrale

ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Familiekamer, douche, WC

Familiekamer - 2 slaapkamers met tussendeuren, 1 badkamer naast de

slaapkamer. Ideaal voor gezinnen met kinderen of gasten die het niet

erg vinden om een badkamer te delen. De vermelde prijs is voor 4...

ab

€ 140,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer

familiekamer douche, WC

Familiekamer - 2 slaapkamers met tussendeuren, 1 badkamer naast de

slaapkamer. Ideaal voor gezinnen met kinderen of gasten die het niet

erg vinden om een badkamer te delen. De vermelde prijs is voor 4...

ab

€ 140,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer
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tweepersoonskamer douche, WC

Tweepersoonskamer met 2 eenpersoonsbedden met douche / wc,

satelliet-tv, WIFI. Kinderen jonger dan 2 jaar gratis!

ZOMERGEBEURTENISSEN (mei - november) 7 = 6 - LEEF 7 DAGEN,

BETAAL ALLEEN 6

ab

€ 76,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

Tweepersoonskamer, douche, WC

Tweepersoonskamer met 2 eenpersoonsbedden met douche / wc,

satelliet-tv, WIFI. Kinderen jonger dan 2 jaar gratis!

ZOMERGEBEURTENISSEN (mei - november) 7 = 6 - LEEF 7 DAGEN,

BETAAL ALLEEN 6

ab

€ 76,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

Tweepersoonskamer, douche, WC

Slaapkamer met tweepersoonsbed en een tweepersoonsstapelbed. Tv,

balkon, wifi, extra stapelbed voor kinderen mogelijk – extra kosten €

20,-/kind/dag (bij boeking door 2 volwassenen). Kinderen onder 2 ...

ab

€ 80,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²
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1. app/2 slaapkamers/2 douche, wc

Tweepersoonskamer met stapelbed. TV, balkon, wifi. Bij een verblijf van

2 volwassenen kan de kamer worden geboekt met een extra stapelbed

voor kinderen voor een toeslag van € 20 per kind per dag. Kind...

ab

€ 135,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²

2. app/2 slaapkamers/1 douche, wc

Tweepersoonskamer met stapelbed. TV, balkon, wifi. Bij een verblijf van

2 volwassenen kan de kamer worden geboekt met een extra stapelbed

voor kinderen voor een toeslag van € 20 per kind per dag. Kind...

ab

€ 135,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Tweepersoonskamer met een slaapbank. TV, balkon, wifi. Is geschikt

voor een slaapbank voor het kind voor een extra € 20 per dag. Kinderen

jonger dan 2 jaar gratis. ZOMERGEBEURTENISSEN (mei - november)...

ab

€ 105,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²
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Tweepersoonskamer, douche, WC

Tweepersoonskamer met 2 eenpersoonsbedden met douche / wc,

satelliet-tv, WIFI. Kinderen jonger dan 2 jaar gratis!

ZOMERGEBEURTENISSEN (mei - november) 7 = 6 - LEEF 7 DAGEN,

BETAAL ALLEEN 6

ab

€ 80,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

Voorwaarden
Huisdieren toegestaan: op aanvraag!Kinderkorting op de kamer van de ouders.Babybed aanwezigApp.: Exclusief: ontbijt of
broodjesserviceHuisdieren toegestaan: op aanvraag
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