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Gasthof-Hotel Rösslwirt ****
Hotel in Kirchberg in Tirol

Ons hotel - een Tirools familiebedrijf met 90 bedden op een centrale locatie belooft vakantieplezier voor iedereen. In een
ontspannen sfeer beleeft u uw vakantie direct in het centrum van Kirchberg. Na slechts een paar minuten lopen bereikt u de
skibussen die u naar het beroemde skigebied Kirchberg-Kitzbühel brengen. Skiverhuur, skischool, langlaufloipes,
mountainbike- en wandelroutes bevinden zich ook in de directe omgeving. De hotelkamers en de restaurants voldoen aan de
moderne standaard en zijn voorzien van klassiek houtwerk voor de gezelligheid en de alpine flair. Onze wellnessruimte biedt
met de sauna, het stoombad, de infraroodcabine en de ontspanningsruimte een plek om te ontspannen na sportieve
activiteiten.



Centrale ligging · Sauna · Stoombad · Solarium · Infraroodcabine

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche of bad, WC

Ingerichte kamers met bad of douche , toilet, radio , satelliet-tv ,

telefoon en een balkon met een prachtig uitzicht op de Kitzbüheler

Alpen. Onze drie - en vierpersoonskamers (op aanvraag ) zijn ui...

ab

€ 75,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 15 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

gezellig appartement voor 4-6 personen met 2 slaapkamers, 1

woonkamer (ook als slaapkamer mogelijk), 2 badkamers, 1 complete,

kleine keuken met magnetron, balkon of terras. Beddengoed is

inbegrepen. H...

ab

€ 150,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 70 m²

Tweepersoonskamer, douche, WC, 1 slaapkamer

 ab

€ 85,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 22 m²
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Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

 

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

Studio, douche of bad, 1 slaapkamer

 ab

€ 75,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 22 m²

Éénpersoonskamer, douche, WC, 1 slaapkamer

 ab

€ 80,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 11 m²

Familiekamer, douche, WC, 1 slaapkamer

 ab

€ 88,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 27 m²

Familiekamer, douche, WC, 1 slaapkamer

 ab

€ 90,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²
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Voorwaarden
Bij het boeken van - een voorschot van 40 % is het gevolg . Betaling : Cash - Visa - Mastercard - PIN ( Maestro

Gasthof-Hotel Rösslwirt
Hotel in Kirchberg in Tirol

Lendstraße 2
A-6365 Kirchberg in Tirol
E-mail: info@roesslwirt-kirchberg.at
Telefoon: 0043 5357 2262
https://www.roesslwirt-kirchberg.at

Marion Schiessl

Hotel und Ferienhaus RÖSSLWIRT ist ein traditioneller Familienbetrieb der Familie Schiessl.

Zufriedenheit des Gastes steht für uns an oberster Stelle und heißen Sie „HERZLICHST

WILLKOMMEN“
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