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Haus Astl
Vakantiewoning in Kirchberg in Tirol

Ons huis ligt zeer rustig en toch centraal in Kirchberg in Tirol. Binnen een paar minuten lopen bent u in het centrum, waar veel
winkels, bars, restaurants en recreatiemogelijkheden op u wachten. Ook ´s winters heeft u niet ver te gaan naar het skigebied
Kitzbühel/Kirchberg, omdat de bushalte direct voor de deur ligt. Op een paar meter afstand vindt u ook de instap in het
langlaufnetwerk van Kirchberg, net als fietswegen voor uitgebreide ontdekkingstochten. Het compleet gerenoveerde
Kirchbergse evenementencentrum met bowling- en kegelbanen, fitnesscentrum, tennisbanen en nog veel meer, ligt naast ons
huis. Het zwemmeer bereikt u in 10 minuten lopen. Skischoendroger, W-Lan en parkeerplaatsen kunt u gratis gebruiken en voor
uw perfecte ontbijt bieden wij ook een broodjesservice voor onze appartementsgasten aan.



Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos ·

Direct aan de skipiste · Rustige ligging · Centrale ligging · Stadsrand

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Twee-persoonskamer, balkon op het zuiden, sat-tv, wifi ab

€ 30,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 15 m²

éénpersoonskamer douche

een-persoonskamer op de begane grond ab

€ 30,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 10 m²

tweepersoonskamer warm en koud water

Twee-persoonskamer op de begane grond

2 Personen · 1 Slaapkamer · 15 m²
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app/1 slaapkamer/douche, wc

Woonkeuken, 1 slaapkamer, balkon, sat-tv, koffiezetapparaat,

beddengoed, keuken- en handdoeken incl. broodjesservice. Vlakbij het

zwemmeer en de skilift. Alles zonder auto bereikbaar.

ab

€ 58,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

Appartement, douche en bad, WC, bergkant

Wohnküche, 1 Schlafzimmer, Balkon, Sat-TV, Kaffeemaschine,

Bettwäsche, Geschirr- und Handtücher inkl. Brötchenservice, Föhn

Badeseenähe, Skiliftnähe, alles ohne Auto zu erreichen.

ab

€ 58,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²
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