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Alpenhotel Landhaus Küchl ***
Hotel in Kirchberg in Tirol

Hotel Landhaus Küchl is een familiebedrijf dat beschikt over 49 gastenbedden. Ons hotel ligt in het hart van de Kitzbüheler
Alpen op het zonneplateau van Kirchberg en vormt een ideaal uitgangspunt voor diverse wandeltochten, wandelingen en
uitstapjes. Wat mountainbiken betreft werken wij nauw samen met de Bike-Academy in Klausen. De houtelhouder kan u
hierover uit eigen ervaring uitstekend adviseren en heeft fantastische aanbiedingen voor u, natuurlijk ook voor het wandelen!
Voor onze kleine gasten hebben wij een kinderspeelkamer en in de zomer een grote speelthuin en een kinderboerderij. Wij
hechten veel waarde aan onz regionale en internationale keuken en verzorgen vanzelfsprekend ook dagelijks een utigebreid
saladebuffet en een groot ountbijbuffet!



Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · In de buurt van het bos · Direct aan de skipiste · Rustige ligging · Centrale

ligging · Stadsrand · Sauna · Biosauna · Stoombad · Aroma stoombad · Massage · Solarium · Infraroodcabine · Schoonheidsbehandeling ·

Rust- /relaxruimte · La Stone Massage

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche of bad, WC

2 persoonskamer met douche/wc, föhn, radio, safe, sat-tv, telefoon en

balkon

ab

€ 67,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 17 m²

Tweepersoonskamer, bad, WC

21 m² - met sofa, douche/wc, föhn, radio, safe, sat-tv, telefoon, balkon

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 21 m²
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tweepersoonskamer douche, WC

30 m² - met sofa, douche/wc, föhn, radio, safe, sat-tv, telefoon en balkon ab

€ 77,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

éénpersoonskamer douche, WC

douche/wc, föhn, safe, radio, sat-tv, telefoon en balkon. ab

€ 72,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 13 m²

hotelappartement douche, WC

appartement (ca. 28 m²) met douche/wc, föhn, radio, safe, sat-tv,

telefoon en terras. De eerste ruimte ligt op de begane grond met raam

op het oosten, de 2e ruimte (slaapkamer) beschikt over een raam ...

ab

€ 67,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 28 m²
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suite douche, WC

29 tot 32 m², Verbindingsdeur of schuifdeur ter afscheiding van de

kamers, met douche/wc, föhn, radio, 2x sat-tv, telefoon en balkon.

ab

€ 77,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 32 m²

Voorwaarden
Verder in ons huis aanwezig (gratis): o Stoombad o Sauna o Wellnessdouche o Verwarmde bank o Rustruimte met uitzicht over
de bergen o Tafeltennis (zomer) o Huisbar/lobby o Televisieruimte o Tuin o Parkeerplaats o Speeltuin 0 Kinderspeelruimtes
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