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Rainbichlhof
Boerderij in Westendorf

Onze boerderij ligt omringd door weides en bossen in het hart van de Kitzbüheler Alpen. De golfbaan, die geopend is sinds
zomer 2014, ligt vlakbij. Onze boerderij is ook uitgangspunt voor talrijke wandelingen en fietstochten. In de winter loopt de
langlaufloipe, met klassiek en skating spoor, direct naast ons huis. Het dorpscentrum en het skigebied van Westendorf liggen
op slechts 2 km afstand. Lopend en met de auto goed bereikbaar. De Alpenrosenbahn brengt u in de winter direct in SkiWelt
Wilder Kaiser - Brixental en het skigebied Kitzbühel met talrijke afdalingen. Onze boerderij biedt een ontbijtruimte met
gastenkeuken, een klein tuinhuisje met grill, ruime kamers met douche/wc in landhuisstijl, sat-tv en gratis wifi.



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Aan het golfterrein · In de buurt van het bos · Vrijstaande

ligging · Rustige ligging · Stadsrand

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

driepersoonskamer douche, WC

20 m², ruim en gezellig in landhuisstijl ingericht, douche/wc,

twee-persoonsbed en slaapbank. Sat-tv. Dieren zijn het hele jaar op de

boerderij.

ab

€ 37,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

tweepersoonskamer douche, WC

ca. 15 m², ruime en gezellige kamer in tiroolse landhuisstijl, douche/wc,

extra bed mogelijk. Sat-tv. Dieren zijn het hele jaar op de boerderij.

ab

€ 37,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 15 m²
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vierpersoonskamer douche, WC

ca. 20m², ruime, gezellige kamer in tiroolse landhuisstijl, douche/wc,

twee-persoonsbed en slaapbank. Sat-tv. Dieren zijn het hele jaar op de

boerderij.

ab

€ 37,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Voorwaarden
Exclusief: gebruik van de gastenkeuken Euro 1.-per persoon per dag (alleen mogelijk om voor de hele verblijfsduur te boeken)
Op aanvraag: huisdieren

Rainbichlhof
Boerderij in Westendorf

Au 11
A-6363 Westendorf
E-mail: info@rainbichlhof.at
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