Pension Samerhof ***
Boerderij in Westendorf
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Pension Samerhof ***
Boerderij in Westendorf
Grüß Gott en hartelijk welkom! Geniet van de prachtige ligging van de BIO-boerderij Samerhof en laat de stress van alledag ver
achter u! Hier vindt u een onvergetelijke vakantie in het mooie Westendorf. Prachtig uitzicht over de omringende tiroolse
bergwereld, net als rust, ontspanning en natuurlijk veel activiteiten om te doen. We liggen rustig en toch centraal, direct aan de
ski-oefenweide en de gondelbaan! Ontbijtruimte met sat-tv, ligweide, gastenkoelkast. Gratis w-lan in het huis.

Weidegebied · Direct aan de skipiste · Direct aan het fietspad · Rustige ligging · Centrale ligging · Direct aan de loipe

Kamers en appartementen
Aktuele aanbiedingen
driepersoonskamer douche, WC
Onze drie-persoonskamer is ca. 25 m² groot, ingericht in landelijke stijl,
douche/wc, sat-tv, groot balkon met vrij uitzicht over de bergwereld
van het Brixental

ab

€ 30,00
per persoon op 21.05.2019

Naar de
aanbiedingen
1-3 Personen · 1 slaapkamers · 25 m²

tweepersoonskamer douche, WC
Onze twee-persoonskamers zijn ca. 25 m² groot, ingericht in landelijke
stijl, douche/wc, kabel-tv, groot balkon met vrij uitzicht over de
bergwereld van het Brixental.

ab

€ 30,00
per persoon op 21.05.2019

Naar de
aanbiedingen
1-2 Personen · 1 slaapkamers · 25 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer
ca. 42m², voor 2-5 personen, comfortabel in tiroolse stijl ingericht, 1
groot balkon met uitzicht over de bergwereld van het Brixental,
douche/wc, 1 slaapkamer, 1 woon-slaapkamer, compleet ingerichte ...

ab

€ 79,00
per appartement op 21.05.2019

Naar de
aanbiedingen
1-5 Personen · 1 slaapkamers · 42 m²

Conditions
Inclusief: parkeerplaats voor motoren App.: Exclusief: ontbijt op aanvraag Op aanvraag: huisdieren, speciale aanbiedingen

Pension Samerhof
Boerderij in Westendorf
Bergliftstraße 5
A-6363 Westendorf
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Johann Krall
Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft und wir vermieten seit Generationen unseren Bio-Bauernhof.
Unser Anspruch ist es, jedem Gast einen perfekten, unvergesslichen Aufenthalt in Westendorf zu
bereiten. Wir freuen uns über jede Anfrage und werden stets schnellstmöglich auf Eure Wünsche
und Fragen eingehen.

