Schneeberghof
Boerderij in Westendorf

90 %
17 Beoordelingen

Schulgasse 10 · A-6363 Westendorf · info@schneeberghof.info · 0043 5334 6208
Meer informatie op http://www.schneeberghof.info

Schneeberghof
Boerderij in Westendorf
Gezellig ontbijtpension, rustig, zonnig en centraal gelegen midden in de Kitzbüheler Alpen. Grote tuin met ligweide,
wandelwegen, gondelbaan, zwembad, restaurants, winkels, alles in de nabije omgeving. Gastenfietsen, ponyrijden, trampoline,
schommels, voor u is alles GRATIS. WINTER: direct naast de lift en de ski-oefenweide met verbinding naar Skiwelt Wilder KaiserBrixental W-LAN gratis!

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

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen
Tweepersoonskamer, douche, WC
Op de 1e verdieping, ca. 25 m², alle kamers met balkon, douche/wc, ook
als 3-persoonskamer mogelijk, kabel-tv, comfortabel ingericht.

ab

€ 28,00
per persoon op 17.06.2021

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC
Op de 1e verdieping, ca. 25 m², alle kamers met balkon, douche/wc, ook
als 3-persoonskamer mogelijk, kabel-tv, comfortabel ingericht.

ab

€ 27,00
per persoon op 17.06.2021

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

app/1 slaapkamer/douche, wc
Appartement ca. 50m², 1 twee-persoonskamer en 1 woon-slaapkamer
met slaapbank, compleet ingerichte, ingebouwde keuken, kleine
eethoek, sat-tv, radio en douche+wc, balkon. Inclusief beddengoed en
handd...

ab

€ 79,00
per appartement op 17.06.2021

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc
Vakantiewoning, ca. 75m², 2 aparte slaapkamers en 1 woon-slaapkamer,
compleet ingerichte keuken (afwasmachine en magnetron), 2
badkamer/wc, sat-tv, beddengoed en handdoeken aanwezig. Direct
naast de s...

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 75 m²

Voorwaarden
Inclusief: W- LAN, fietsverhuur, ponyrijden, tafeltennis, huisdieren.
KAMER met ontbijtbuffet
APPARTEMENT: broodjesservice, indien gewenst ook ontbijt mogelijk
Bij een bezetting van 2 personen - prijs op aanvraag

ab

€ 89,00
per appartement op 17.06.2021

NAAR HET AANBOD
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