Almhof Kitzlodge – Alpine Lifestyle Hotel ***
Hotel in Kirchberg in Tirol

Aschauer Straße 28 · A-6365 Kirchberg in Tirol · sore@almhof-kirchberg.com · 0043 5357 2973
Meer informatie op http://www.asados.at/reservieren/

Almhof Kitzlodge – Alpine Lifestyle Hotel ***
Hotel in Kirchberg in Tirol
Het onlangs gerenoveerde Hotel Almhof Kitzlodge ligt ideaal op 300 meter van Maierl Gondola en Gaisberglift, 6 km van
Kitzbühel.
Een "Alpine Lifestyle Hotel" in Tiroolse ambiance met een eigentijds interieur en een organische focus. Van de
houtkafverwarming en lokaal hout in de kamers en suites, tot biologisch voedsel bij het ontbijt en in het restaurant.
De hoogwaardige deluxe tweepersoonskamers, suites met eigen infraroodsauna en de deluxe appartementen voor t/m 10
personen in "Alpine Chaletstijl" zullen ook u bevallen. De standaard appartementen bieden veel comfort voor een
aantrekkelijke prijs.
Slaap lekker op 900 meter hoogte in comfortabele luxe boxspringbedden en begin uw dag met ons uitgebreide Almhof
Kitzlodge vitaal ontbijtbuffet.
Onze Asado's Steakhouse, Bar & Lounge is bekroond als "beste Steakhouse van Tirol / TOP 10 van Oostenrijk". Onze gasten
houden van de prachtige ambiance en gezellige sfeer. www.asados.at
BOEK UW TAFEL ONLINE IN ASADO'S: RESTAURANT ONLINE BOEKING

Stadsrand · Centrale ligging · Direct aan de skibus/bushalte · Aan de wandelweg · Rustige ligging · In de buurt van het bos · Direct aan het
fietspad · Direct aan de skipiste

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen
app./woon-slaapkamer/douche, wc
Luxuriös eingerichtetes Doppelzimmer im Alpine Chalet style (~32 qm)
mit Holzboden, Luxus-Boxspringbett, schalldichte Fenster, Flat-TV und
Minibar. Modernes Badezimmer mit Dusche und kleine Terrasse. ...

ab

€ 133,00
per persoon op 25.01.2022

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 32 m²

Juniorsuite met fysiothermische sauna
Luxueus ingerichte suite met 1 kamer in de "Alpine Chalet-stijl" (42 m²)
met een eigen Physiotherm cabine, een houten vloer, een luxe
boxspringbed, een flatscreen-TV en een minibar. Inloopdouche met r...

ab

€ 178,00
per persoon op 25.01.2022

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 42 m²

app/1 slaapkamer/douche of bad, wc
Smaakvol ingericht tirools appartement met zit - & eethoek, luxe
box-spring tweepersoonsbedden, flatscreen-tv, kitchenette, badkamer
met douche & groot balkon met spectaculair uitzicht op de bergen. W...

ab

€ 256,00
per appartement op 25.01.2022

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²

Appartement, douche en bad, WC, 1 slaapkamer
Luxueus ingerichte Deluxe Appartement met 2 kamers in de "Alpine
Chalet-stijl" (55 m²) met houten vloer, kitchenette met afzuigkap,
2xFlat-TV, luxe boxspringbedden, inloopdouche met regendouche en
gro...

ab

€ 256,00
per appartement op 25.01.2022

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²

Suite, douche, WC, 1 slaapkamer
Luxueus ingerichte suite met 2 kamers in Alpine Chalet stijl (55 m²) met
eigen Physiotherm cabine, houten vloer, 2x Flat TV, luxe boxspring bed,
inloopdouche met regendouche en groot balkon met pracht...

ab

€ 256,00
per persoon op 25.01.2022

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²

Suite, douche, WC, 2 slaapkamers
Luxueus ingerichte suite met 2 kamers in Alpine Chalet stijl (55 m²) met
eigen Physiotherm cabine, houten vloer, 2x Flat TV, luxe boxspring bed,
inloopdouche met regendouche en groot balkon met pracht...

ab

€ 279,00
per persoon op 25.01.2022

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc
Stijlvolle appt. in Tiroolse stijl (70 m2) met zithoek & eethoek, keuken
met afzuigkap, Flat-TV, luxe boxspringbedden, 1 badkamer met douche
& dubbele wastafel, 1 badkamer met douche & toilet, evenals...

ab

€ 301,00
per appartement op 25.01.2022

NAAR HET AANBOD

1-8 Personen · 3 Slaapkamer · 70 m²

app/3 slaapkamers/douche, wc
Stijlvol 4-kamer Deluxe Appartement in "Alpine Chalet-stijl" (80 m²) met

ab

zit- & eethoek, kitchenette met aftrek, 4x flatscreen-TV, 2 moderne

€ 436,00

badkamers met douche en een groot balkon met een prachtig u...

per appartement op 25.01.2022

NAAR HET AANBOD

1-10 Personen · 3 Slaapkamer · 80 m²

Voorwaarden
Gaarne bieden wij u het rijke Almhof Kitzlodge vitaal ontbijtbuffet voor de prijs van Euro 15,90 per persoon per dag aan.
Kinderen tot 11 jaar: Euro 9,90 per kind per dag. Kinderen tot 3 jaar zijn gratis.
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