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Haus Röhrlbauer
Boerderij in Kirchberg in Tirol

Onze boerderij ligt in het natuurbeschermingsgebied Spertental met uitzicht op de Große Rettenstein. De heerlijke ligging
midden in de grasbergen en de idyllische rust van de Kitzbüheler Alpen worden zeer gewaardeerd door onze gasten. Kinderen
zijn gek op de dieren op de boerderij. Of u nu gaat wandelen of fietsen - de start is voor de huisdeur! In onze mooie kamers
(grotendeels met balkon) en nieuw gerenoveerde badkamers en woonkeuken, vindt u echte ontspanning in een gemoedelijke
sfeer. Op het zonneterras kunt u nieuwe energie tanken.



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

Rustige ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 4 of meer slaapkamers

De grote woonkeuken heeft een nieuwe zithoek met tv, electrische

kookplaat, afwasmachine, koelkast en rijkelijk servies. 3 slaapkamers en

2 badkamers met douche/wc. Parket, houten inrichting.

ab

€ 168,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

8-10 Personen · 4 Slaapkamer · 90 m²

Appartement, douche, WC, 3 slaapkamers

De grote woonkeuken heeft een nieuwe zithoek met tv, electrische kookplaat, afwasmachine,

koelkast en rijkelijk servies. In het winterseizoen met 4 slaapkamers en 3 douche/wc´s tot 12

personen mogelij...

6-8 Personen · 3 Slaapkamer · 70 m²
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Tweepersoonskamer, douche, WC

De twee-persoonskamer is ca. 25 m² groot met douche/wc en biedt ook

een woonkamer. Eventueel is er nog slaapplek voor een kind. Parket,

houten inrichting.

ab

€ 29,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Voorwaarden
inclusief: beddengoed, handdoeken, verwarming, stroom
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