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Burns Fraser
Vakantiewoning in Kirchberg in Tirol

Dit onlangs gerenoveerde en centraal gelegen appartement met 2 slaapkamers is de ideale keuze voor diegenen die graag alles
op loopafstand willen hebben.
Appartement Kirchberg beschikt over :
• 2 slaapkamers – 1 x slaapkamer met tweepersoonsbed + 1 x slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden• moderne badkamer met
grote douchecabine, ligbad, wastafel en toilet , vloerverwarming en een verwarmd handdoekenrek• open keuken met
keramische 4-pits kookplaat, oven, magnetron, vaatwasser, koffiezetapparaat en eetbar• ruime woonkamer met grote bank,
flatscreen TV (6 Austrian Channels only) + DVD• eettafel• houten vloeren• gratis WLAN internet• Gratis parkeren bij het
appartement
Appartement Kirchberg ligt op slechts 150m van het centrum, de skibushalte, restaurants/bars en supermarkten. De Fleckalm-
en Pengelsteingondel zijn in slechts 5 minuten te bereiken met de auto of gratis skibus. Wilt u een degelijk appartement tegen
een redelijke prijs kijk dan niet verder…





Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche of bad, WC, 1 slaapkamer

Dit onlangs gerenoveerde en centraal gelegen apartment met 2

slaapkamers is de ideale keuze voor diegenen die graag alles op

loopafstand willen hebben.

ab

€ 95,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 80 m²

Voorwaarden
Aanbetaling van 30% van het totale huurbedrag, restbetaling 30 dagen voor de Check-in Datum.
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Fraser Burns

Dit onlangs gerenoveerde en centraal gelegen appartement met 2 slaapkamers is de ideale keuze

voor diegenen die graag alles op loopafstand willen hebben.

Appartement Kirchberg beschikt over :

• 2 slaapkamers – 1 x slaapkamer met tweepersoonsbed + 1 x slaapkamer met 2

eenpersoonsbedden• moderne badkamer met grote douchecabine, ligbad, wastafel en toilet ,

vloerverwarming en een verwarmd handdoekenrek• open keuken met keramische 4-pits

kookplaat, oven, magnetron, vaatwasser, koffiezetapparaat en eetbar• ruime woonkamer met

grote bank, flatscreen TV (6 Austrian Channels only) + DVD• eettafel• houten vloeren• gratis WLAN

internet• Gratis parkeren bij het appartement

Appartement Kirchberg ligt op slechts 150m van het centrum, de skibushalte, restaurants/bars en

supermarkten. De Fleckalm- en Pengelsteingondel zijn in slechts 5 minuten te bereiken met de

auto of gratis skibus. Wilt u een degelijk appartement tegen een redelijke prijs kijk dan niet

verder…
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