Hotel-Garni Austria ***
Pension in Westendorf

92 %
263 waarderingen

Bichlinger Straße 1 · A-6363 Westendorf · austria@manzl.com · 0043 5334 6458
More information at http://www.manzl.com/austria

Hotel-Garni Austria ***
Pension in Westendorf
Gastvrij, familiair gevoerd huis, centraal gelegen. Restaurants, bars, cafés, winkels, tennisbanen, minigolf, skiweide, liften, loipes,
paardrijden, mountainbiken, allemaal vlakbij. Gezellige ontbijt- en recreatieruimte (tv), ligweide, kamers of appartementen met
bad/douche/wc, digital hd-kabel-tv en radio, telefoon, balkon met heerlijk uitzicht over de bergen. In de zomer ook met
halfpension te boeken. Gratis wifi!

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

Kamers en appartementen
Aktuele aanbiedingen
tweepersoonskamer douche of bad, WC
20 m², douche/bad/wc, balkon – met balkonmeubilair, kabel-tv,
telefoon, radio/radiowekker, zitgelegenheid, bedden met vrij
voeteneinde, mooi uitzicht over de bergen, wifi.

ab

€ 32,00
per persoon op 21.05.2019

Naar de
aanbiedingen
2-3 Personen · 1 slaapkamers · 20 m²

twin douche of bad, WC
20 m², douche/bad/wc, balkon – met balkonmeubilair, kabel-tv,
telefoon, radio/radiowekker, zitgelegenheid, bedden met vrij
voeteneinde, mooi uitzicht over de bergen, wifi.

ab

€ 32,00
per persoon op 21.05.2019

Naar de
aanbiedingen
1-2 Personen · 1 slaapkamers · 20 m²

app./woon-slaapkamer/douche, wc
Woon-slaapkamer met twee-persoonsbed en twee-persoons slaapbank,
douche/wc, balkon, kabel-tv, radio, kooknis, wifi in het huis, mooi
uitzicht over de bergen.

ab

€ 55,00
per appartement op 21.05.2019

Naar de
aanbiedingen
2-4 Personen · 1 slaapkamers · 32 m²

app/1 slaapkamer/douche, wc
Twee-persoonsslaapkamer met een-persoonsbed, huiskamer met
twee-persoonsbed, kooknis, douche/wc, balkon, zithoek, telefoon,
kabel-tv, radio/radiowekker, wifi in het huis, mooi uitzicht over de
bergen.

2-5 Personen · 1 slaapkamers · 44 m²

Conditions
Exclusief: halfpension in de zomer (in het buurhuis)
Huisdieren toegestaan
IN NOVEMBER GESLOTEN !
Exclusief voor de appartementen: ontbijt naar wens of broodjesservice
Bij onderbezetting prijs op aanvraag.
Inclusief: huisdieren.

Hotel-Garni Austria
Pension in Westendorf
Bichlinger Straße 1
A-6363 Westendorf
email: austria@manzl.com
telefoon: 0043 5334 6458
http://www.manzl.com/austria

ab

€ 78,00
per appartement op 21.05.2019

Naar de
aanbiedingen

