Haus Montana ***
Pension in Kirchberg in Tirol

Achenweg 4 · A-6365 Kirchberg in Tirol · hausmontana@aon.at · 0043 5357 2791
Meer informatie op https://www.haus-montana.com

Haus Montana ***
Pension in Kirchberg in Tirol
Haus Montana staat direct naast de nieuwe vierzits Gaisberglift en heeft een prachtig uitzicht op de Kitzbüheler Horn, de Maierl
en de Grote Rettenstein. Al onze kamers en appartementen zijn sfeervol ingericht en voorzien van comfortabele badkamers
met douche en toilet. Natuurlijk ontbreekt een kabeltelevisie en een ruim balkon niet. Het uitgebreide ontbijt serveren wij u
in de gezellige 'bauernstube'. Overdag en 's avonds kunt u daar ook gezellig samen wat drinken of een spelletje te spelen. Een
bezoek aan onze sauna is ook een optie. In de bijbehorende grote relaxruimte staan diverse fitnessapparaten waar u altijd
gebruik van kunt maken. Het centrum van Kirchberg is te voet in ongeveer 7 minuten te bereiken. Voor Haus Montana is een
bushalte van waar niet alleen bussen rijden naar Kitzbühel, de Fleckalmbahn maar ook naar Aschau of de nieuwe gondel in
Schirast. Tijdens uw vakantie kunt u de auto dan ook met een gerust hart op onze parkeerplaats laten staan .

Direct aan de skibus/bushalte · Vrijstaande ligging · Rustige ligging · Weidegebied · Stadsrand · Direct aan de skipiste

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen
tweepersoonskamer douche, WC
we bieden 2 en 3 persoonskamers van hoog niveau. De kamers zijn
individueel en liefdevol ingericht en beschikken over douche, wc,
kabel-tv. In onze gezellige boerenkamer serveren we u een uitgebreid
o...

ab

€ 36,00
per persoon op 14.04.2021

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

tweepersoonskamer douche, WC
we bieden 2 en 3 persoonskamers van hoog niveau. De kamers zijn
individueel en liefdevol ingericht en beschikken over douche, wc,
balkon en kabel-tv. In onze gezellige boerenkamer serveren we u een
ui...

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

ab

€ 44,00
per persoon op 14.04.2021

NAAR HET AANBOD

app/1 slaapkamer/bad, wc
onze comfortabele appartementen voor 2 of 4 personen zijn ruim
ingedeeld en tevens met douche, wc, balkon en kabel-tv ingericht.
Beddengoed en handdoeken zijn natuurlijk beschikbaar. Uw maaltijden
kun...

ab

€ 111,00
per appartement op 14.04.2021

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

app/woon-slaapkamer/bad, wc
onze comfortabele appartementen voor 2 personen zijn ruim ingedeeld
en zijn tevens met douche, wc, balkon en kabel-tv ingericht.
Beddengoed en handdoeken zijn natuurlijk beschikbaar. Verse
bakkersware...

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 30 m²

Voorwaarden
incl. sauna

Haus Montana
Pension in Kirchberg in Tirol
Achenweg 4
A-6365 Kirchberg in Tirol
E-mail: hausmontana@aon.at
Telefoon: 0043 5357 2791
https://www.haus-montana.com

ab

€ 75,00
per appartement op 14.04.2021

NAAR HET AANBOD

