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Beim Rohrer
Boerderij in Kirchberg in Tirol

Uw vakantiebestemming, boerderij „Beim Rohrer“ ligt perfect, op slechts 150 m van de gondelbaan P1, met directe verbinding
naar het skigebied Kitzbühel/Kirchberg, skiafdaling tot aan het huis mogelijk. Onze boerderij biedt u 5 nieuwe appartementen
met eigen entree (receptie).

Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos · Direct aan de skipiste ·

Bergachtige ligging · Rustige ligging · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Nieuw appartement met een oppervlakte van 62 m², boxspringbed,

badkamer met douche/wc. Compleet ingerichte woonkeuken met

afwasmachine, slaapbank. Galerij met twee-persoonsbed (ruimte is niet

afgeslot...

ab

€ 176,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 1 Slaapkamer · 62 m²

Appartement, douche, WC, woon- slaapruimte

Nieuw appartement met een oppervlakte van 32 m² voor max. 4

personen. Twee-persoonskamer met boxspringbed, badkamer met

douche/wc, woonkamer met compleet ingerichte keukennis. Galerij

met twee-persoon...

ab

€ 127,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 32 m²
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Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Nieuw appartement met een oppervlakte van 36 m² voor max. 4

personen. Slaapkamer met boxspringbed, badkamer met douche/wc,

woonkamer met slaapbank en compleet ingerichte keuken met

afwasmachine. Balko...

ab

€ 138,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 36 m²

Studio, douche, WC, 1 slaapkamer

Nieuw appartement met een oppervlakte van 32 m² voor max. 3

personen, boxspringbed, badkamer met douche/wc, compleet

ingerichte woonkeuken, galerij met 1-persoonsbed (de ruimte is niet

afgesloten), ba...

ab

€ 88,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 32 m²

Studio, douche, WC, 1 slaapkamer

Nieuw gezellig appartement met een oppervlakte van 25 m² voor 2

personen, boxspringbed, badkamer met douche/wc, compleet

ingerichte woonkeuken. Balkon met uitzicht over de omringende

bergwereld.

ab

€ 83,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²
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Voorwaarden
Gratis wifi en gratis parkeerplaatsen.
Skiruimte en extra ruimte met skischoenendroger

Beim Rohrer
Boerderij in Kirchberg in Tirol

Issbühelweg 8
A-6365 Kirchberg in Tirol
E-mail: info@beimrohrer.at
Telefoon: 0043 664 5473231
http://www.beimrohrer.at

Christian Hetzenauer

Christian & Nicole mit Sophia & Anna-Maria heißen Sie herzlich willkommmen
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