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Hirschlbauer
Boerderij in Kirchberg in Tirol

Gewoon genieten van een heerlijke vakantie in een dromerig landschap midden in de Kitzbüheler Alpen. In plaats van de
dagelijkse stress bieden wij u rust en sereniteit in ons gerenoveerde en liefdevol verzorgde huis en tuin. Uitgangspunt voor
prachtige wandelingen en mountainbiketochten. In de winter zijn we direct verbonden met de skigebieden Kitzbühel en
Westendorf. De dalstations Ki-West en Pengelstein zijn met de bus in enkele minuten te bereiken.

Ons huis wordt gerund als een appartement met vier aparte slaapkamers. In de kelder is er een royaal ingerichte keuken met
woon-eetkamer. Onze liefdevol onderhouden tuin biedt ruimte voor ontspanning. Wij ondersteunen u graag met een
broodbezorgservice.



Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · In de buurt van het bos · Vrijstaande ligging · Rustige ligging · Stadsrand ·

Infraroodcabine

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC

Appartement op de eerste verdieping met 4 aparte

tweepersoonskamers. Elke kamer is zeer ruim met eigen badkamer

(douche/WC), SAT/TV, W-LAN uitgerust. Extra slaapbanken mogelijk.

Een infraroodcabine i...

ab

€ 264,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-10 Personen · 4 Slaapkamer · 120 m²

Driepersoonskamer, douche, WC

een ruime kamer, ook te boeken als twee-persoonskamer of als

familiekamer met max. 2 kinderen. Ingericht met: douche/wc, sat-tv,

radio, föhn, safe en internet-aansluiting.

ab

€ 33,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 18 m²

Voorwaarden
Gratis parkeerplaatsen direct bij het huis, gratis w-lan en sat-tv in elke kamer, infraroodkabine, skischoendroger,
bbq-mogelijkheid. Een grote gastenkeuken met recreatieruimte.
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