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Haus Lindner
Pension in Kirchberg in Tirol

Het huis Lindner is gelegen in het centrum van Kirchberg in een rustige zijstraat. Het heeft 4 slaapkamers, een badkamer op de
begane grond, en een gedeelde douche en toilet op de bovenverdieping. Alle kamers zijn ook uitgerust met een wastafel. Een
ruime keuken met veel zitplaatsen en een ruime woonkamer zijn ook beschikbaar. In de ingang is er een droger voor
skischoenen. Voor het huis zijn er parkeerplaatsen beschikbaar. Dankzij de centrale ligging kunt u een bushalte, winkels, bars,
restaurants, oefening Schiwiese, langlaufen en een skischool op loopafstand te bereiken. winter: Een skibus halte ligt op slechts
120 meter afstand, een skiverhuur op 50 meter van een skischool 150 meter, en een cross-country parcours in de 200 meter.
zomer: Vanuit het appartement kunt u in vele wandelpaden. De Westendorf ligt op enige afstand 2,2 kilometer.



Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

vak.huis/4 of meer slaapkamers/bad, wc

Het heeft 4 slaapkamers, een badkamer op de begane grond, en een

gedeelde douche en toilet op de bovenverdieping. Alle kamers zijn ook

uitgerust met een wastafel. Een ruime keuken met veel zitplaatsen...

ab

€ 200,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-10 Personen · 1 Slaapkamer · 90 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Appartement Robert ligt in het centrum van Kirchberg in een rustige

zijstraat. Het heeft 1 slaapkamer, een badkamer met een douche, een

keuken met een zithoek en een woonkamer. Een tuin en een parkeer...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

Voorwaarden
Betalingsvoorwaarden: binnen 14 dagen 40% aanbetaling het saldo is het gevolg 14 dagen voor aankomst
Annuleringsvoorwaarden: Tot 3 maanden - geen annuleringskosten 3 maanden tot 1 maand: 40% 1 maand tot 1 week: 70% In
de laatste week: 90%
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