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Appartement Schochenhof
Vakantiewoning in Kirchberg in Tirol

Het Appartementhuis Schochenhof met z'n sfeervolle restaurant ligt in een rustig gebied ten oosten van Kirchberg, maar toch
op loopafstand van alle toeristische attracties in het gezellige dorp. Het huis ligt in een gebied dat alles te bieten heeft wat je in
vakantie kunt wensen: In het voorjaar, zomer en najaar kun je vanuit Schochenhof heerlijke wandelingen maken zonder op de
auto aangewezen te zijn en het Kirchberger Natuurzwembad met speel- en zonneweide ligt slechts op enkele minuten lopen.
's Winters, je doet de ski's voor de deur aan en skiet 100 meter naar de Fleckalmbahn die je naar 1950 meter hoogte midden in
het grote skigebied Kitzbuhler Alpen brengt..

Weidegebied · In de buurt van het bos · Direct aan de skipiste · Rustige ligging · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/1 slaapkamer/douche of bad, wc

Alle appartementen hebben een kooknis en een gezellige zithoek. De

grotere hebben een aparteeethoek met voldoende ruimte. Natuurlijk is

er in iedere appartement SAT TV met o.a. twee Nederlandse zender...

ab

€ 60,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

app/woon-slaapkamer/douche of bad, wc

Alle appartementen hebben een kooknis en een gezellige zithoek.

Natuurlijk is er in iedere appartement SAT TV met o.a. twee Nederlandse

zenders Het is mogelijk de appartementen te huren met ontbijt...

ab

€ 60,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²
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app/2 slaapkamers/douche of bad, wc

Alle appartementen hebben een kooknis en een gezellige zithoek. De

grotere hebben een aparteeethoek met voldoende ruimte. Natuurlijk is

er in iedere appartement SAT TV met o.a. twee Nederlandse zender...

ab

€ 180,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 100 m²

Voorwaarden
gratis parkeren.
WIFI op anvrag

Appartement Schochenhof
Vakantiewoning in Kirchberg in Tirol

Brandseitweg 17
A-6365 Kirchberg in Tirol
E-mail: info@schochenhof.at
Telefoon: 0043 664 3034208
http://www.schochenhof.at

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/appartement-schochenhof.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Appartement+Schochenhof

