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Gasthof Skirast
Gasthof in Kirchberg in Tirol

Skirast is omgeven door de groene almen van de Kitzbüheler Alpen en ligt op ca. 900 meter boven zeeniveau. Het familiebedrijf
Skirast heeft gerenoveerde kamers uit het jaar 2012 te bieden en is een perfecte basis voor wandelen, fietsen en boogschieten
(als enige met een eigen oefenplaats voor het jachtboogschieten in de regio) in de zomer. Voor de wintersporters zijn er diverse
mogelijkheden om trips te maken in het koudere deel van het jaar. Skirast ligt direct bij het dalstation van de Pengelstein
gondel. Tevens stopt de bus voor de deur, waardoor alle bezienswaardige plaatsen in het gebied gemakkelijk kunnen worden
bereikt.
Het wordt door onze gasten gewaardeerd dat Skirast slecht een bushalte verder ligt en men dus de gelegenheid heeft om na
een klein rit direct in dit skiplezier te stappen



Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Direct aan de skipiste · Rustige ligging · Sauna ·

Biosauna · Stoombad · Vitaltraining · Aroma stoombad · Massage · Infraroodcabine · Gymnastiekruimte · Schoonheidsbehandeling · Rust-

/relaxruimte

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

gezellige kamer met douche/wc en overwegend balkon ab

€ 75,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 20 m²

Éénpersoonskamer, douche of bad, WC, bergkant

In Ihrem Boxspringbett die ersten Sonnenstrahlen auf dem Gesicht

fühlen Unsere Einzelzimmer bieten jeglichen Komfort. Boxspringbett,

Schreibtisch, Vollholzmöbel, Badezimmer mit begehbarer Glasdusc...

ab

€ 64,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 15 m²

Voorwaarden
Koetsritten op aanvraag
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Rettenbach 8
A-6365 Kirchberg in Tirol
E-mail: office@skirast.at
Telefoon: 0043 5357 2248
http://www.skirast.at

Marlene Schermer

wir sind ein Familienbetrieb mit ganz viel HERZ!
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