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Gästehaus Roland **
Pension in Kirchberg in Tirol

Begin uw dag, indien gewenst, met een uitgebreid ontbijtbuffet. Kletsen, samen tv kijken of een spelletje doen, wie graag in
gezelschap is, kan het zich in onze nieuwe, vriendelijk ingerichte gastenkamer gemakkelijk maken. Maak na een sportieve,
actieve dag gebruik van onze infrarood-warmtekabine om te ontspannen en weer bij te komen. Ons familiebedrijf ligt op 3
minuten lopen van het centrum van Kirchberg en op 5 km van Kitzbühel. Door onze centrale ligging zijn we perfect met de
trein of auto te bereiken. Onze gezellige kamers en appartementen zijn allemaal ingericht met douche/bad, wc, balkon,
kabel-tv en radiowekker. In de winter bieden we een skiberging met skischoendroger. Binnen een paar minuten bent u bij de
langlaufloipe, de bushaltes en de rodelbaan zijn lopend goed bereikbaar. In de zomer wandelt u in 2 minuten naar het
zwemmeer, een speeltuin, naar de tennisbanen, de minigolfbaan of maakt u gebruik van onze grote ligweide of het terras en
speelt u een potje tafeltennis, ...



Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · Centrale ligging · Infraroodcabine



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, douche, WC

vriendelijk ingerichte twee-persoonskamer ca. 20 m² eigen balkon

Douche, wc kabel-tv, radiowekker, safe tafel en stoelen, een extra bed

voor een kind moglich Koelkast, koffiezetapparaat, waterkoker

ab

€ 40,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

tweepersoonskamer douche, WC

vriendelijk ingerichte twee-persoonskamer ca. 18 m² met eigen balkon

incl. meubilair in de zomer Douche, wc kabel-tv, radiowekker, safe tafel

en stoelen.

ab

€ 40,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²
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Appartement/Fewo "Sonnberg"

2 - Raum Appartement mit 45m² 2-5 Personen Wohn-Schlafraum mit

Schrankbett Küchenzeile Sitzgruppe 2 x Kabel-TV, 2 x Balkon, Belegung

3-5 Personen 2 x Dusche/WC Doppelbett im Schlafzimmer / Zusatzb...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

Appartement, douche, WC, tuinkant

2 - Raum Appartement mit 45m² 2-4 Personen Wohn-Schlafraum mit

Schrankbett Küchenzeile Sitzgruppe 2 x Kabel-TV, 2 x Balkon, Belegung

3-4 Personen 2 x Dusche/WC Doppelbett im Schlafzimmer - Reisebe...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

Tweepersoonskamer, bad, WC

vriendelijk ingerichte twee-persoonskamer ca. 18 m² met eigen balkon

incl. meubilair in de zomer Douche, wc kabel-tv, radiowekker, safe tafel

en stoelen

ab

€ 40,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²
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Tweepersoonskamer, douche, WC

vriendelijk ingerichte twee-persoonskamer ca. 20 m² eigen balkon

Douche, wc kabel-tv, radiowekker, safe tafel en stoelen, een extra bed

voor een kind moglich Koelkast, koffiezetapparaat, waterkoker

ab

€ 40,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Studio, douche of bad, WC, 1 slaapkamer

gezellige, doelmatig ingerichte studio - 1 ruimte, 21 m² - met

douche/wc, tweepersoonsbed, tafel en stoelen, bank, kabel-tv,

kookgelegenheid (2 kookplaten, koffiezetapparaat, waterkoker,

broodrooster,...

ab

€ 60,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

app/1 slaapkamer/douche, wc

vriendelijk ingericht 2-kamer appartement, ca. 45 m² met

tweepersoonsbed in de slaapkamer en woon-slaapruimte. Keukennis,

zithoek, 2x douche/wc, 2x kabel-tv en balkon met meubilair.

ab

€ 95,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²
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app/1 slaapkamer/douche, wc

gezellig ingericht 2-kamer appartement, ca. 39 m², met

twee-persoonsbed en extra bed in de slaapkamer, woonkeuken met

zithoek en slaapbank voor 1-2 personen, doelmatig ingerichte

keukennis, 2x kabel-t...

ab

€ 75,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 39 m²

Studio, douche, WC, tuinkant

gezellige, doelmatig ingerichte studio - 1 ruimte, 21 m² - met

douche/wc, tweepersoonsbed, tafel en stoelen, bank, kabel-tv,

kookgelegenheid (2 kookplaten, koffiezetapparaat, waterkoker,

broodrooster,...

ab

€ 60,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Studio, douche, WC

Gezellige ingerichte studio - 1 ruimte, 28 m² in het bijhuis - met

douche/wc, twee-persoonsbed, tafel en stoelen, bank, kabel-tv,

kookgelegenheid (2 kookplaten, koffiezetapparaat, waterkoker,

broodroo...

ab

€ 60,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 28 m²
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Appartement, douche of bad, WC, 1 slaapkamer

Gezellige 2-kamer vakantiewoning, 42 m² in het bijhuis. Slaapkamer met

twee-persoonsbed en extra bed. Woonkeuken met slaapbank voor 1-2

personen, zithoek, keukennis - doelmatig ingericht. 1x kabel-tv,...

ab

€ 75,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 42 m²

Studio, douche, WC

1 - Raum Appartement mit 25m² 2 Personen Wohn-Schlafraum mit

Doppelbett oder Schrankbett Küchenzeile Sitzgruppe Kabel-TV Balkon

Dusche/WC

ab

€ 65,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Voorwaarden
Gratis parkeerplaatsen direct voor het huis,Gratis W-Lan in het huisGratis gebruik van de infrarood-warmtekabineTafeltennis,
badminton, speelmogelijkheden, ligweide in de zomer
geen huisdieren toegestaan
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Pension in Kirchberg in Tirol
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