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Appartement Rösslwirt
Vakantiewoning in Kirchberg in Tirol

Ons huis ligt in het centrum van Kirchberg in Tirol. In de winter stopt de skibus, die u direct naar de instap van het skigebied
Kitzbühel/Kirchberg met verbinding naar SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental brengt, direct voor de deur. Lopend bent u in 2
minuten bij de skiweide, danwel de skischool. In de zomer start u uw wandelingen fiets- en mountainbiketochten en
daguitstapjes, direct vanaf ons huis. Het centrum van Kirchberg met zijn vele winkels, restaurants en café´s bereikt u in een paar
minuten lopen. Kom tot rust in onze wellnessafdeling met sauna, solarium en fitnessruimte of geniet aan de huisbar van een
glaasje goede wijn! Onze souveniershop, de schirmbar en de snack-dreieck completteren uw verblijf bij ons.
Basisbenodigheden voor babies zijn aanwezig.



Direct aan de loipe · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Centrale ligging · Sauna · Solarium

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app./woon-slaapkamer/douche, wc

Woon-/slaapkamer, compleet ingerichte keuken, kabel-tv, balkon,

douche, wc, telefoon, handdoeken en badlaken, beddengoed.

ab

€ 50,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

app/woon-slaapkamer/douche, wc

Woon-/slaapkamer, compleet ingerichte keuken, telefoon, tv, balkon,

douche, wc, beddengoed, handdoeken en badlaken, parkeerplaats bij

het huis.

ab

€ 55,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²
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app/1 slaapkamer/douche, wc

Appartement met een slaapkamer en een woon-/slaapkamer ab

€ 85,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

app/1 slaapkamer/douche, wc

Appartement met een slaapkamer en een woon-/slaapkamer (alhoewel

2 slaapkamers mogelijk zijn), balkon

ab

€ 85,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC

Woon-/slaapkamer, kabel-tv, balkon, douche, wc, telefoon, handdoeken

en badlaken, beddengoed.

ab

€ 50,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²
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Voorwaarden
Inclusief:
Beddengoed, handdoeken, badlaken, water, stroom, verwarming, parkeerplaats bij het huis
Exclusief:
Telefoonkosten (teller)
Eindschoonmaak, toeristenbelasting, ontbijt naar wens € 15.- per persoon per dag
Parkeergarage € 60.- week
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