
Café Heim
Pension in Kirchberg in Tirol

98%
46 Beoordelingen

Bahnhofstraße 1 · A-6365 Kirchberg in Tirol · info@cafe-heim.at · 0043 5357 2442
Meer informatie op http://www.urlaubdaheim.at

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/cafe-heim.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Caf%c3%a9+Heim
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/cafe-heim.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Caf%c3%a9+Heim
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/cafe-heim.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Caf%c3%a9+Heim


Café Heim
Pension in Kirchberg in Tirol

Ons huis is in 1999 nieuw gerenoveerd en ligt centraal in Kirchberg. We zijn een familiair geleid pension/koffiehuis en
beschikken over 5 kamers en 5 appartementen. Al meer dan 40 jaar zijn wij met ons café en restaurant een geliefd
ontmoetingspunt voor inwoners, gasten & vrienden. Dagelijks bieden we verse en zelfgebakken koek en taart. We staan
bijvoorbeeld bekend om onze uitstekende sachertorte & apfelstrudel. Daarnaast kunt u dagelijks vanaf 18:00 uur a la carte bij
ons eten (dec.-mrt). Alle sport- en recreatieve activiteiten zoals skiën, langlaufen, fietsen, mountainbiken, wandelen, zwemmen,
golfen en nog veel meer zijn vanaf ons huis moeiteloos bereikbaar en mogelijk! Voor onze gasten bieden we in onze tiroolse,
oud-hout-kamer een uitgebreid ontbijtbuffet. Wellnessafdeling met finse sauna, aroma-stoombad, regen-& watervaldouche,
rustruimte. Gratis parkeergarageplek.



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Centrale ligging · Sauna · Stoombad · Rust-

/relaxruimte

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

gezellig - stijlvol ingerichte twee-persoonskamer, met hoogwaardige

materialen ingericht op 25 m² met douche/wc, flat-sat-tv, radio, gratis

w-lan en groot balkon op het zuiden. Nieuw gerenoveerd!

ab

€ 45,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 22 m²

tweepersoonskamer douche, WC

gezellig - stijlvol ingerichte twee-persoonskamer (met extra bed), met

hoogwaardige materialen ingericht op 26 m² met douche/wc,

flat-sat-tv, radio, gratis w-lan en groot balkon op het zuiden. Nieuw g...

ab

€ 45,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 22 m²
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app/1 slaapkamer/douche, wc

ruim appartement (ca. 45 m²/2e etage) voor 4 personen met een

separate slaapkamer, grote woonruimte met gezellige slaaphoek/bank,

keuken met grote eettafel, badkamer met bad en wc en een groot

balkon ...

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 42 m²

app./woon-slaapkamer/douche, wc

gezellige en mooi ingerichte appartementen voor 2 personen. Elk

appartement beschikt over een compleet ingerichte keuken, badkamer

met douche/wc, woonkamer met flat-sat-tv, radio en gratis w-lan. Balk...

ab

€ 70,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 28 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

appartement voor 4 personen (ca. 45 m²/1e etage) met twee separate

slaapkamers, keuken, badkamer met douche/wc en eigen groot balkon

op het zuiden. Flat-sat-tv, radio, gratis w-lan in het hele huis. N...

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 42 m²
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Voorwaarden
Tegen meerprijs: Eenpersoons toeslag per dag: € 10,- Kort-verblijftoeslag: € 10,- Sauna / Wellnessafdeling

Café Heim
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