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Westendorf Mountain Lodge
Vakantiewoning in Westendorf

We verheugen ons u bij Westendorf Mountain Lodge te mogen verwelkomen. De Lodge is gebouwd van natuurlijke materialen
als steen, hout en Oostenrijkse details en beschikt over 3 appartementen & 1 studio. Westendorf Mountain Lodge ligt rustig
gelegen in het centrum van Westendorf. U kunt genieten van de natuur die aan alle kanten om ons heen te vinden is en vanaf
hier skitoertochten, wandelingen en andere activiteiten starten. De gezellige tuin nodigt uit tot ontspanning midden in de
bergen van Tirol.
Neem ook gerust is een kijkje bij onze andere accomodaties in Westendorf.



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Centrale ligging · Stadsrand

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Appartement Wildekaiser, 61m2 groot, 2 slaapkamers, 1

tweepersoonbed & 1 tweepersoonsbed & stapelbed, badkamer met

douche & wc, eigen toegang tot de tuin met tuinmeubels

ab

€ 105,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 61 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Appartement Brechhorn, 90m2 groot, 2 Slaapkamers, 1

tweepersoonsbed & 1 tweepersoonsbed en stapelbed, 2 badkamers &

aparte WC, grote woonkeuken met zithoek,toegang tot de tuin met

tuinmeubelen

ab

€ 114,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 90 m²
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Studio, douche, WC, 1 slaapkamer

Studio Alpenrose, 40m2 Groot, Keuken, Woonkamer met zithoek & 2

persoons bed, optisch gescheiden slaapkamer met stapelbed, Douche

met aparte WC, terasse

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

Voorwaarden
Gratis WiFi, bedlinnen en 1 set handdoeken per persoon inbegrepen, 1 parkeer plek per appartement
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FredWennekes

Wij zijn Fred en Annelies., ons hele leven komen wij al in Oostenrijk zowel in de zomer als in de

winter. Samen met onze kinderen hebben wij al vele mooie herinneringen gemaakt. `s Morgens

wakker worden met uitzicht over de alpen, een wandeling in de bergen omringd door koeien en

beekjes., na een skiafdaling lunchen in een berghut met haardvuur, feesten en dansen tijdens de

apreski of een wandeling in de besneeuwde bossen met onze honden. In 2021 hebben wij onze

eerste lodge geopend, en inmiddels zijn wij de trotse eigenaren van onze 4 unieke locaties.

Onze droom om vaker in Oostenrijk te kunnen zijn en andere mensen blij te maken met een fijn

onderkomen tijdens een vakantie kunnen wij op deze manier realiseren. Wij gunnen het andere

gezinnen, stellen en vrienden ook om mooie alpen herinneringen.

Wees welkom en geniet van het prachtige sprookjes wonderland.
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