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Sonnblick
Pension in Westendorf

Laat u verwennen! Ons ontbijtpension Sonnblick is prachtig en rustig gelegen op slechts 5 minuten loopafstand van het
centrum van Westendorf. Het huis is omringd door weides en het heerlijke berglandschap van de Kitzbüheler Alpen. In de grote
tuin ligt een verwarmd zwembad (5m x 10m) met zonneschermen en ligstoelen. Vlakbij ons huis is een manege gevestigd.
Wandelen, golfen, zwemmen, fietsen, mountainbiken en nog veel meer recreatieve activiteiten staan in Westendorf tot uw
beschikking. In de winter ligt de langlaufloipe vlak bij ons huis. Vanuit het dorpscentrum komt u direct in SkiWelt Wilder Kaiser -
Brixental met verbinding naar het skigebied Kitzbühel - Kirchberg. Gaat u liever schaatsen, sneeuwschoenwandelen of wilt u
een romantische arrensleerit maken? Alles is mogelijk - tijdens uw wintervakantie in Westendorf!



Weidegebied · Rustige ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche of bad, WC

ca. 18 tot 28 m², 3 kamers met bad/wc, alle anderen met douche/wc,

balkon. De meeste met kabel-tv.

ab

€ 62,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 16 m²

éénpersoonskamer douche, WC

ca. 10m², douche/wc, balkon ab

€ 62,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 10 m²
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Appartement, douche en bad, WC, 2 slaapkamers

Ruime en comfortabel ingerichte luxe vakantiewoning van 100 m² voor

2-5 personen. Veel aandacht is besteed aan een biologische bouwwijze

en inrichting De vakantiewoning biedt 2 slaapkamers, woon-slaap...

ab

€ 240,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer · 100 m²

Driepersoonskamer, douche of bad, WC

ca. 18 tot 28 m², 3 kamers met bad/wc, alle anderen met douche/wc,

balkon. De meeste met kabel-tv.

ab

€ 62,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Voorwaarden
Inclusief: gebruik van het zwembad (zomer) Zomer/winter-laagseizoen, prijs op aanvraag Twee-persoonskamer als
een-persoonskamer / prijs op aanvraag
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