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Haus Gabriele
Vakantiewoning in Kirchberg in Tirol

Hartelijk welkom in Haus Gabriele! Ons huis ligt heel centraal, maar toch rustig en biedt voor uw zomer- of wintervakantie in
Kirchberg in Tirol 3 mooie appartementen. Vanuit ons huis komt u snel te voet bij alle sport- en recreatiemogelijkheden. In de
winter ligt de skibushalte op 50 meter afstand. Elke 10 minuten bereikt u op die manier makkelijk alle gondelbanen en liften,
waarmee u direct in het skigebied Kitzbühel komt. Ook SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental kunt u op de skies bereiken! De
langlaufloipe, skischolen en skiverhuurbedrijven liggen op een paar minuten lopen. In de zomer wandelt u direct vanaf de
huisdeur over de prachtige wandelwegen van de Kitzbüheler Alpen! Mountainbiken, fietsen, zwemmen, golfen, paardrijden,
boogschieten en nog veel meer bieden Kirchberg en het Brixental u!



Direct aan de skibus/bushalte · Rustige ligging · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/3 slaapkamers/douche, wc

Grote woonkamer met tv, gratis w-lan, met kooknis, compleet ingericht

met magnetron, broodrooster, koffiezetapparaat. 3 Slaapkamers met elk

een 2-persoonsbed en een wasbakje. Badkamer met douche/wc.

ab

€ 110,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 3 Slaapkamer · 62 m²

Appartement, douche, WC, terras

2-persoonsappartement met terras en kleine tuin. Woon-slaapkamer

met kooknis, compleet ingericht met magnetron, broodrooster,

koffiezetapparaat, tv en gratis w-lan. Badkamer met douche/wc.

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 21 m²
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Appartement, douche, WC, terras

Appartement met terras, woon-slaapkamer met twee-persoonsbed en

slaapbank voor 2 personen. Met keukenblok, compleet ingericht met

magnetron, broodrooster, koffiezetapparaat. Tv en gratis w-lan,

badkam...

ab

€ 110,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 23 m²

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Appartement Hannes 46 m2 ab

€ 60,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 2 Slaapkamer · 50 m²

Voorwaarden
Exclusief: een betaalde parkeergarage ligt op ca. 100 m afstand. Inclusief: een niet-overdekte parkeerplaats staat (naar
beschikbaarheid) gratis ter beschikking.
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