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Gasthaus Brandseitstub'n
Gasthof in Kirchberg in Tirol

Ons familiebedrijf ligt op slechts 3 km van het centrum van Kirchberg in Tirol en op ca. 5 minuten rijden van Kitzbühel. Direct
aan de rand van het bos en uit de buurt van het lawaai van de hoofdverkeerswegen. De rustige en zonnige ligging, direct aan
het dalstation van de Fleckalmbahn en de ski-afdaling is bovendien een ideaal uitgangspunt voor wandelingen in het bos en
fietstochten. De badesee (zwemmeer) van Kirchberg bereikt u in 15 minuten lopen. De Arena365 met bowlingbanen,
indoor-boogsport enz. ligt in de buurt.



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

ligging · Rustige ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Kamer met twee-persoonsbed, douche, wc, sat-tv, haarföhn en deels

balkon

ab

€ 33,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

tweepersoonskamer douche, WC

twee-persoonskamer met douche/wc, sat-tv en haarföhn ab

€ 33,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²
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éénpersoonskamer douche, WC

 ab

€ 33,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 12 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

appartement met 1 slaapkamer, 1 woon-/slaapruimte, keuken, balkon,

douche, wc separaat, sat-tv.

ab

€ 84,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 35 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

appartement met 1 slaapkamer, woonkeuken met slaapbank, terras,

douche, wc en sat-tv.

ab

€ 96,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 35 m²
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Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

appartement met 2 slaapkamers, 1 woonkeuken, balkon, sat-tv, douche,

wc en een separate wc

ab

€ 94,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 50 m²
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