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Rantsch
Vakantiewoning in Westendorf

Wonen waar de beek stroomt, op 1130 m boven de zeespiegel: liefdevol gerenoveerde Tiroolse bergboerderij met prachtige
tuin/weide en prachtig uitzicht op het Brixental en de Kitzbüheler Alpen.
Ontspan je en voel je goed! Nieuw vanaf winter 2018: Wellnessruimte met sauna, infraroodcabine en ontspanningsruimte en

met adembenemend uitzicht! Schakel uit en geniet: Ruime wellness ruimte! Bereikbaar vanuit het appartement "Gebirgsbach"
via een overdekte buitentrap, en vanuit het appartement "Tenn" via de binnentrap. Vanuit onze ontspanningsruimte heeft u
een adembenemend uitzicht op het Brixental en de omliggende bergen! U heeft ook direct zicht op onze alpaca's! Faciliteiten:
Sauna voor 4-5 personen, infraroodcabine voor twee personen, douche, Kneipp-slang, drinkfontein en WC, ontspanningsruimte
met panoramisch raam.
Gezinsvriendelijk met veel speelmogelijkheden voor de kleintjes: trampoline, glijbaan, schommels, Bobby-Cars, tafeltennis;
omheinde tuin met barbecue. Geen verkeer! De cha...



Aan de wandelweg · Weidegebied · In de buurt van het bos · Vrijstaande ligging · Bergachtige ligging · Rustige ligging · Sauna · Biosauna ·

Infraroodcabine · Rust- /relaxruimte



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/2 slaapkamers/douche, bad, wc

Modern wonen op 91m² met 2 slaapkamers, slaapbank in de

woonkamer, douche en bad, handdoekdroger, dubbele wasbak en

aparte wc. Grote woonkamer met houtkachel (hout op aanvraag), sat-tv,

radio (met lui...

ab

€ 140,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-7 Personen · 2 Slaapkamer · 91 m²

Appartement, douche en bad, WC, 1 slaapkamer

Het nieuw gebouwde appartement „Tenn“ is te boeken vanaf winter

2018. Het bevindt zich op de bovenste verdieping van de oude

hooischuur (Tenn) van bergboerderij Rantsch. De wellnessruimte ligt

onder h...

ab

€ 120,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

Voorwaarden
Inclusief: beddengoed en handdoeken
Op aanvraag: kinderstoel, wipstoeltje, babybed, bbq.
Huisdieren volgens afspraak: € 8,- per huisdier per dag
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