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PURE Resort Westendorf
Hotel in Westendorf

Aan de rand van het pittoreske dorpje Westendorf en direct grenzend aan een prachtige 18 holes golfbaan, ligt PURE Resort
Westendorf.
Dit meermaals bekroonde resort omvat 52 luxe appartementen, penthouses & Tweepersoonskamers inclusief topfaciliteiten
zoals twee wellnessruimtes, twee verwarmde buitenzwembaden, een fitnessruimte en een restaurant. Een van de
hoogtepunten is het spectaculaire uitzicht vanaf het overloopzwembad op het dak!
PURE Resort Westendorf kenmerkt zich door een moderne gevel, maar biedt eenmaal binnen een authentieke Oostenrijkse
sfeer. Geniet van ons prachtige restaurant met zonneterras met uitzicht op de 18e hole van de aangrenzende golfbaan!
De langlaufloipen liggen voor de deur en de ski bus brengt u in slechts 2 minuten naar de skilift.
Luxe op topniveau!



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · Aan het golfterrein · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het

bos · Rustige ligging · Stadsrand · Sauna · Biosauna · Stoombad · Overdekt zwembad · Solarium · Buitenzwembad · Infraroodcabine · Rust-

/relaxruimte



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, douche of bad, WC, superior

Luxe tweepersoonskamer (34-39m2) / boxspringbed (180x210) / badkamer met ligbad of

regendouche / badjas en slippers / minibar /Nespresso apparaat en waterkoker /safe / balkon of

terras met meubilair.

1-2 Personen · 1 Slaapkamer

Appartement, douche of bad, WC, 1 slaapkamer

Appartement voor max 4 pers / woonkamer met 2 persoons comfortabele bedbank / slaapkamer

met 2 persoonsbed / badkamer met douche en toilet / aparte toilet / keuken met Combi-oven /

gratis WiFi / balko...

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 58 m²
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Appartement, douche of bad, WC, 1 slaapkamer

Appartement ideaal voor gezinnen (max. 2 volwassenen en 2 Kids) / woonkamer / slaapkamer met

2 persoonsbed / kamer met stapelbed (middels een schuifwand van slaapkamer af te sluiten) /

badkamer met do...

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 55 m²

Appartement, douche of bad, WC, 2 slaapkamers

Appartement voor maximaal 6 personen / woonkamer met 2 persoons comfortabele bedbank / 2

slaapkamers met 2 persoonsbed / 2 badkamers met douche en toilet / keuken met combi-oven /

gratis WiFi / balkon...

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 70 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Appartement voor max 6 pers / woonkamer met 2 persoons comfortabele bedbank / 2 slaapkamer

met 2 persoonsbed / 2 badkamer met douche en wc / combi-oven / WiFi / balkon

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 68 m²
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Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Penthouse appartement voor maximaal 8 personen / woonkamer met een 2 persoons

comfortabele bedbank / 3 slaapkamers met 2 persoonsbed / 3 badkamers met douche en toilet /

compleet ingerichte luxe keuke...

1-8 Personen · 3 Slaapkamer · 137 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Penthouse appartement voor maximaal 6 personen / woonkamer met een 2 persoons

comfortabele bedbank / 2 slaapkamers met 2 persoonsbed / 2 badkamers met douche en toilet /

compleet ingerichte luxe keuke...

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 80 m²

Voorwaarden
Inclusief: Bedlinnen & handdoeken (eerste uitrusting), badjas, gebruik van de wellnessruimte, eindschoonmaak.Extra's bij te
boeken: broodjesservice, ontbijtbuffet, kinderbed en kinderstoel.
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