
Belvilla beoordelingen WerfenBlick 2019-2020 
Totaalscore Gemiddelde gastervaring 9,5/10 – Fantastisch - 8 gastervaringen 

Score 10. Fantastisch 

Boekingsperiode 12-09-2020 t/m 26-09-2020 

Beschrijving Top accommodatie op een top locatie! 
Wat een geweldig fijn, schoon, ruim en mooi appartement! Werkelijk van alle luxe en 
gemakken voorzien! 
En dat alles in een sprookjesachtige omgeving. Een waar paradijs voor elke 
vakantieganger die houdt van een actieve vakantie, maar zeker ook voor mensen die 
kunnen genieten van de adembenemende schoonheid en stilte van de natuur aldaar. 
De accommodatie ligt zeer centraal in het Salzburgerland, waardoor het appartement 
een uitermate geschikte uitvalsbasis is voor indrukwekkende bezoeken aan o.a. de 
stad Salzburg, Eisriesenwelt, Hallstatt, Berchtesgadener Land en nog veel meer moois. 
Wij ervaren de familie Diepman als fijne, oprechte mensen, die zich met volledige 
toewijding inzetten om het hun (toekomstige) huurders optimaal naar de zin te 
maken. Eveneens, onze complimenten aan de plaatselijke “huismeester” van het 
appartement. Hij heeft ons meerdere malen gevraagd of het ons aan iets ontbrak, 
hetgeen wij erg hebben kunnen waarderen. 
Welnu, wij hebben 14 dagen lang genoten van ons verblijf en het heeft ons aan 
werkelijk niets ontbroken. Wij zijn nog lang niet uitgekeken in Werfenweng en 
omgeving, dus... wij gaan zeker terugkomen! 
Familie Diepman, bedankt dat wij in jullie prachtige accommodatie mochten 
verblijven en voor de vele fijne momenten waarop wij mogen terugkijken! 

Score 10. Fantastisch 

Boekingsperiode 25-07-2020 t/m 08-08-2020 

Beschrijving Zeer mooi appartement. Van alle gemakken voorzien. 
Een mooie omgeving waarbij je ook binnen korte tijd bij alle bijzondere plekken in de 
omgeving kunt zijn. 

Score 9,4 Fantastisch 

Boekingsperiode 04-01-2020 t/m 11-01-2020 

Beschrijving Accommodatie was erg mooi en schoon. Geweldig om te skiën met het gezin, dicht bij 
de lift naar de oefenheuvel. Ook veel wandelpaden waren gemarkeerd bij het huis, 
dus absoluut mooi in de zomer. 

Score 9.7 Fantastisch 

Boekingsperiode 21-12-2019 t/m 28-12-2019 

Beschrijving Aankomst stil, het was genoeg om de sleutels in een codevak te verzamelen. Het 
chalet is nieuw en zeer goed gelegen, dicht bij het stadscentrum te voet. 

Score 9,4 Fantastisch 

Boekingsperiode 31-08-2019 t/m 07-09-2019 

Beschrijving Erg mooi appartement, rustig gelegen, goed ingericht en een prachtig uitzicht over de 
bergen. De omgeving is erg mooi en zeer geschikt voor wandeltochten. Ook centraal 
gelegen voor bezoek aan b.v. de Dachstein, Eisriesenwelt en Salzburg. 

Score 10. Fantastisch 

Boekingsperiode 17-08-2019 t/m 24-08-2019 

Beschrijving De beste keuken met alles wat ik nodig had. Genoeg ruimte voor 4 volwassenen en 4 
kinderen. Alles onderhouden en schoon. 

Score 8. Goed 

Boekingsperiode 03-08-2019 t/m 10-08-2019 

Beschrijving Mooi huis, zo goed als nieuw. Veel wandelmogelijkheden in de omgeving. 

 



Booking.com beoordelingen WerfenBlick  2019-2020 
Totaalscore 8,1 Erg goed - 5 gastervaringen 

Score 10  
Gast Tsjechië - 7 nachten ·  juli 2019  

Beoordelingdatum 1 augustus 2019 

Beoordeling Voortreffelijk 

Pluspunten Het appartement was erg schoon, nieuw en smaakvol ingericht. We waardeerden niet 
alleen de volledig uitgeruste keuken, maar ook de wasmachine en droger. Het uitzicht 
vanaf het terras op de bergen is geweldig. Ik kan zowel accommodatie als locatie 
zeker aanbevelen, niet alleen voor gezinnen met kinderen. 

Score 2,5 

Gast Duitsland - 9 nachten ·  juni 2019  

Beoordelingsdatum 23 juni 2019 

Beoordeling Der Aufenthalt war sehr angenehm. 

Pluspunten Sauber, alles neu und toll in der Wohnung eingerichtet. Gute Parkplatzsituation direkt 
am Haus. 

Minpunten Den vereinzelten Straßenlärm in der Nacht sind wir nicht gewohnt. 

Score 10 

Gast Duitsland - 3 nachten ·  juni 2019  

Beoordelingsdatum 13 juni 2019 

Beoordeling Gerne wieder 

Pluspunten Ausstattung, die Lage, Architektur und und und 

Minpunten Gibt es leider nicht. 

Score 9,0 

Gast Duitsland - 7 nachten ·  juli 2020  

Beoordelingsdatum 25 juli 2020 

Beoordeling Fantastisch 

Pluspunten Die Unterkunft war super. Modern eingerichtet, alle Geräte waren vorhanden, TV in 
jedem Schlafzimmer und im Wohnzimmer. Der Balkon war groß und teilweise 
überdacht. Es gab wirklich nichts zu bemängeln. Auch Werfenweng selber ist 
großartig besonders für Familien. 

Score 9,2 

Gast Susanne - Zweden - 4 nachten ·  april 2019 - Soloreiziger 

Beoordelingsdatum 23 april 2019 

Beoordeling Gerne wieder 

Pluspunten  

Minpunten  

Airbnb beoordelingen Werfenweng  2019-2020 
Totaalscore – 5,0/5 – 6 gastervaringen 

Netheid 5,0; Nauwkeurigheid 4,7; Communicatie 5,0; Locatie 4,8; Aankomst 5,0; Prijs-kwaliteitverhouding 5,0 

Beoordelingdatum oktober 2020 · Groepsreis 

Beoordeling Geweldige accommodatie, ik kan het alleen maar aanbevelen 
Vertaald uit het Duits 

Beoordelingdatum oktober 2020 · Groepsreis 

Beoordeling We hebben enorm genoten van ons verblijf in een stijlvol appartement midden in de 
bergen. Het is zo'n mooie omgeving en het appartement was zeer goed uitgerust. 
Everythink was perfect schoon en de facilitaire service kwam voorbij en was ook erg 
vriendelijk. Vertaald uit het Engels 



Beoordelingdatum september 2020 

Beoordeling Geweldig appartement met prachtig uitzicht! Stijlvol interieur en een goed uitgeruste 
keuken. Uitstekende communicatie met herinneringen over het in- en uitchecken en 
een eenvoudig bericht tijdens het verblijf om te verifiëren dat alles naar verwachting 
verloopt - altijd super aardig en ondersteunend! 
Vertaald uit het Engels 

Beoordelingdatum Juli 2020 

Beoordeling De 8 van ons voelden ons zeer comfortabel en genoten ten volle van ons verblijf. De 
ligging is prachtig en je hebt alles wat je nodig hebt om je op vakantie thuis te voelen! 
We zouden graag onze vakantie herhalen in dit geweldige appartement! 
Vertaald uit het Duits 

Beoordelingdatum januari 2020 · Groepsreis 

Beoordeling Ik zou deze plek ten zeerste aanbevelen aan vrienden. Dicht bij alle grootste 
skigebieden gelegen. 
Vertaald uit het Engels 

Beoordelingdatum oktober 2019 · Groepsreis 

Beoordeling We hebben genoten van ons verblijf in Werfenweng! Het appartement was geweldig 
en de locatie was absoluut fantastisch. Het geweldige weer hielp ook. 
Vertaald uit het Engels 

 


