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Residence Cosy
Vakantie accommodatie in Westendorf

Het vrijstaande vakantiehuis met uitzicht op de bergen ligt op slechts 700 meter van het levendige centrum van Westendorf in
de wijk Bichling. Het heeft een perfecte locatie aan de zonnige kant van het dorp met een prachtig uitzicht op de omliggende
bergen. Het huis met 240m² is volledig gerenoveerd en ingericht, verdeeld over twee verdiepingen en heeft 6 slaapkamers, 3
moderne badkamers, 2 keukens en een gezellige grote woonkamer met een tegelkachel en Sauna.Vanaf het prachtige balkon
kunt u genieten van een fantastisch uitzicht op de bergen. De skibus stopt bijna voor de deur en brengt u binnen enkele
minuten naar een van de grootste skigebieden in Oostenrijk! Er is een extra terras achter het huis en u heeft uw eigen tuin met
tuinmeubilair. Al met al een fantastisch luxe vakantiehuis voor iedereen.



Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos · Vrijstaande ligging · Centrale ligging · Sauna

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 4 of meer slaapkamers

Het Appartement met 160m² is volledig gerenoveerd en ingericht,

verdeeld over twee verdiepingen en heeft 4 slaapkamers, 2 moderne

badkamers, een keuken en een gezellige grote woonkamer met een

tegelka...

ab

€ 370,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-8 Personen · 4 Slaapkamer · 160 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Het appartement met 55 m² is ingericht met 2 slaapkamers

(tweepersoonsbed), een keuken, met eethoek, fornuis,

koffiezetapparaat, vaatwasser, magnetron, koelkast, douche, wastafel,

toilet, parkeerplaat...

ab

€ 160,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²
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Vakantiehuis, douche, WC, 4 of meer slaapkamers

Het huis met 215m² is volledig gerenoveerd en ingericht, verdeeld over

twee verdiepingen en heeft 6 slaapkamers, 3 moderne badkamers, 2

keukens en een gezellige grote woonkamer met een tegelkachel.

ab

€ 490,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-12 Personen · 6 Slaapkamer · 215 m²

Voorwaarden
Gratis wifi.
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