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FerienhausWillms amGaisberg
Vakantiewoning in Kirchberg in Tirol

Ons Ferienhaus ligt aan de voet van de Gaisberg met bossen en weilanden. Fietspaden beginnen direct vanaf het vakantiehuis,
evenals in de winter de grote oefenskiweide van de skischool met sleeplift. De Gaisberg 4-persoons stoeltjeslift met skipiste en
een 3,5 km lange rodelbaan (openbaar) ligt op 300 m afstand. De loipe "Brixental", ligt op slechts 150 m afstand. De eerste
skibushalte op slechts ca. 300 en het dorpscentrum op 500m. Ook de 1e supermarkt en restaurants liggen op 5 min
loopafstand. (Let op, vanaf 20.2. is de bouwplaats weer actief van ca. 07.30 uur tot 17.00 uur!)Wij verhuren momenteel 2 naast
elkaar gelegen vakantiewoningen van elk ca. 60 m² met een nieuw ingebouwde keuken. Ideaal voor 2 gezinnen met kinderen.
In de vakantiewoning bieden we een broodjesservice voor onze gasten. Voor het overige zijn de accommodaties zonder
verzorging..Een uitstapje naar Kitzbühel:Het beroemde Kitzbühel ligt op slechts 6 km afstand en is gemakkelijk bereikbaar per
trein, bus of auto.



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skipiste · Bergachtige ligging · Rustige

ligging · Centrale ligging · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

"kleiner Rettenstein” 1 slaap-zitkamer met tweepersoonsbed,

slaapbank met grote satelliet-tv, eettafel en woonkeuken met bar.

Kledingkast bij het tweepersoonsbed. 1 aparte slaapkamer met

eenperso...

ab

€ 62,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 60 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

1 woon/slaapkamer met tweepersoonsbed en slaapbank (voor 1,2

kinderen), tafel voor 5 personen en grote satelliet-tv. Kledingkast bij

het bed. Schrijftafel. Ladekast. 1 gang, kledingkast/kapstok 1 ...

ab

€ 60,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 60 m²

Voorwaarden
14 dagen na boeking is 20% van de kosten verschuldigd als aanbetaling. Definitieve betaling ter plaatse.

Je kunt je boeking 30 dagen voor aankomst kosteloos annuleren. Creditcards worden op dit moment niet geaccepteerd.
Contant of overschrijving.
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StefanWillms

Stefan & Sylvia Willms

leidenschaftliche Gastgeber und immer auf den Tiroler Bergen unterwegs.
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