
Appartement 
Lisa 

 

   

 

Det familievenlige Appartement Lisa er placeret i centrum af Westendorfs 

smukke bymidte og er dermed et ideelt udgangspunkt for skiferien, da både 

lifter, pister, skiskole og skiudlejning er inden for gåafstand. Familien 

Aschaber, som driver det charmerende lille pensionat, er særlig kendt af de 

lokale som en af regionens dygtige snedkerfamilier, hvorfor mange af 

hotellets møbler også er hjemmelavede eller kærligt restaurerede. Da 

Appartment Lisa blot ligger nogle få minutters gang fra Westendorfs pister, 

er det nemt at forbinde sig med resten af SkiWelt Wilder Kaisers 

vinterparadis.  
 

  



Værelser  

Lejlighederne på Appartement Lisa er indrettet i den klassisk moderne, østrigske charmerende stil med 

lokale træsorter og indbydende atmosfære. Samtlige lejligheder har naturligvis eget bad og toilet, WiFi og 

enten balkon eller terasse. 

Hotellet tilbyder følgende forskellige indkvarteringsmuligheder:  

Lejlighed 1: For 2 – 4 personer. 50 m2. Indeholder et dobbeltværelse, en stue med en dobbelt-sovesofa, 

køkken, badeværelse og balkon. 

Lejlighed 2: For 2 – 6 personer. 70 m2. Indeholder to dobbeltværelser, to badeværelser, en stue med en 

dobbelt-sovesofa, et køkken og to balkoner. 

 

På ankomstdagen kan check-in ske fra klokken 13:00. 

Ved afrejse skal check-ud ske inden klokken 10:00.  

 

Restaurant, bar og faciliteter  

Lejlighederne på Appartement Lisa indgyder til hygge, socialt samvær og hjemmelavet mad. Der er gratis 

WiFi på hele hotellet og Appartement Lisa tilbyder ligeledes gratis parkering. Der forefindes naturligvis et 

opbevarings- og tørrerum til ski og skistøvler, og der er ligeledes et opbevaringsrum til andet sportsudstyr. 

Hotellet tilbyder brødservice om morgenen, således at morgenmaden nemt er klaret. 

Kæledyr er ikke velkomne hos Appartement Lisa. 

 

Fakta       

• Afstand til centrum: 200 m 

• Afstand til pist: 400 m 

• Afstand til lift: 400 m 

• Afstand til skibus: 150 m 

• Internet: Ja  

• Skikælder: Ja 

• Pool / Wellness: Nej 

• Bar: Nej 

• Restaurant: Nej 

• Reception: Ja  

Trip Tour anbefaler 

Grundet lejlighedernes størrelse og Appartement Lisas 

centrale beliggenhed er hotellet særligt velegnet til 

familien, som både ønsker at være selvkørende og på 

samme tid benytte byens restauranter og andre tilbud. 


