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Grillinghof
Boerderij in Kirchberg in Tirol

Grüß Gott op het Grillinghof! Heldere berglucht, glooiende weides en rust. Zo mooi kan het leven zijn. Dat is echt vakantie op
het Grillinghof in Kirchberg in Tirol! Onze boerderij ligt heel mooi op een hoogte van 950 meter. Met kinderspeelplaats voor het
huis en uw wandelingen kunt u vanaf hier beginnen. In de winter bent u in een paar minuten bij de skipiste, direct bij de
Maierllift! Beleef een vakantie bij de boer in het Brixental in elk seizoen! Heeft u zin om de glooiende grasbergen van de
Kitzbüheler Alpen te ontdekken? Wij zouden het erg leuk vinden! Hildegard en Alois

Aan de wandelweg · Weidegebied · In de buurt van het bos · Vrijstaande ligging · Bergachtige ligging · Rustige ligging · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/1 slaapkamer/douche, wc

Echt houten meubels, balkon, babybed mogelijk, eethoek & hoekbank,

woonhoek en slaapbank voor 2 personen met lattenbodem Keuken:

afwasmachine, waterkoker, koffiezetapparaat, oven! Flatscreen tv.

Prac...

ab

€ 37,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Echt houten meubels, babybed mogelijk, balkon, flatscreen tv, eettafel

met 5 stoelen, gezellige woonhoek en slaapbank voor 2 personen met

lattenbodem Keuken: waterkoker, koffiezetapparaat, oven, afwas...

ab

€ 31,25
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 65 m²
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Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Echt houten meubels, babybed mogelijk, balkon, flatscreen tv, eettafel

met 5 stoelen, gezellige woonhoek en slaapbank voor 2 personen met

lattenbodem Keuken: waterkoker, koffiezetapparaat, oven, afwas...

ab

€ 37,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 2 Slaapkamer · 50 m²

tweepersoonskamer douche, WC

Gezellige twee-persoonskamer, flatscreen tv, balkon op het zuiden en

heerlijk uitzicht op de weide, de omringende bergen en de prachtige

zonsondergang. Perfect om helemaal te ontspannen en bij te kome...

ab

€ 36,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 16 m²

Voorwaarden
Huisdieren niet toegestaan! Beddengoed, handdoeken en keukendoeken zijn gratis. Water, stroom, verwarming, parkeerplaats
in de prijs inbegrepen.
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