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Mauerhof
Boerderij in Kirchberg in Tirol

Onze boerderij is in 2017 compleet gerenoveerd en ligt op 6 km van Kirchberg af (bij Aschau).

In de zomer biedt deze ligging het ideale startpunt voor uitgebreide fiets- en wandeltochten. Een grote speeltuin en
Kneipp-terrein liggen op slechts 5 minuten rijden van onze vakantiewoning.

In de winter ligt de KiWest-gondelbaan op slechts 2 minuten rijden van ons huis af. Vlakbij het appartement is ook een bushalte
(2 minuten lopen). Vanaf hier rijdt de bus direct naar de Pengelsteinbahn I, die u naar het hart van het skigebied van de
Kitzbüheler Alpen brengt.



Weidegebied · Vrijstaande ligging · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Rustige ligging · Aan de wandelweg · In de buurt

van het bos

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/1 slaapkamer/bad, wc

Het appartement is ca. 45m² groot, met woonkeuken, slaapbank voor 2

personen, badkamer, wc, slaapkamer met zithoek, balkon met uitzicht

over de bergen. Sat-tv, kinderbed, bordspellen en boeken.

ab

€ 40,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 55 m²

Appartement, douche en bad, WC, 2 slaapkamers

Groot appartement (75m² groot) met keuken, woonkamer met eethoek,

2 slaapkamers (1x twee-persoonsbed en 1x met 2

een-persoonsbedden), grote badkamer met douche, bad en separate

wc. Balkon met sprookje...

ab

€ 55,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 2 Slaapkamer · 75 m²
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Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Die Bettwäsche bei diesem Appartement ist selber mitzubringen!

Appartement (80 m²) mit großzügigem Küchen-, Wohn- und Essbereich.

Zwei Schlafzimmer (1xDoppelbett; 1x Doppelbett u. 1xStockbett).

Große...

ab

€ 85,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 80 m²

Voorwaarden
Gratis wifi.
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