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Meer informatie op http://www.thinggaard.dk

Sportpension
Pension in Westendorf
Het huis staat vlakbij het centrum van Westendorf. Ski-oefenweide, liften en daarmee de instap in SkiWelt Wilder Kaiser –
Brixental op slechts een paar minuten van het huis. Loipe en tennisbanen liggen ook vlakbij het huis. Alle activiteiten, zoals
wandelen en fietsen, kunt u direct vanaf de huisdeur starten.
Inrichting van het huis: recreatie- en ontbijtruimte, grote parkeerplaats, ligweide, tafeltennis, ontvangsthal met open haard.
Kamers: douche/wc, balkon, kabel-tv, 1e en 2e verdieping. Daarnaast 3 twee-persoons- en drie-persoons kamers, douche/wc
mogelijk.
1 appartement voor 2 en 1 appartement voor 4-5 personen.

Rustige ligging · Direct aan het fietspad · Weidegebied · Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen
tweepersoonskamer douche, WC
Douche/wc, balkon, kabel-tv, 1e en 2e verdieping, ca. 25 m².

ab

€ 25,00
per persoon op 15.01.2021

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

driepersoonskamer douche, WC
Douche/wc, balkon, kabel-tv, 1e en 2e verdieping, ca. 25 m².

ab

€ 25,00
per persoon op 15.01.2021

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Studio, douche, WC
1 Verdieping, woon-slaapkamer met douche/wc, keukenblok, kleine hal,
balkon, kabel-tv, ca. 32 m². Indien gewenst ook mogelijk met ontbijt.

ab

€ 35,00
per appartement op 15.01.2021

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer

app/1 slaapkamer/douche, wc
1 slaapkamer, douche, wc, 1 woon-slaapkamer met douche/wc, keuken,
grote hal, kabel-tv, balkon, ca. 70 m². Indien gewenst ook mogelijk met
ontbijt.

ab

€ 60,00
per appartement op 15.01.2021

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer

Voorwaarden
BOEKINGEN PER E-MAIL !
Exclusief: ontbijt indien gewenst en broodjesservice
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