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Hotel Bräuwirt ****
Hotel in Kirchberg in Tirol

Ons nieuw gerenoveerde en omgebouwde Hotel Bräuwirt ligt in het centrum - absoluut rustig - van Kirchberg in Tirol. Geniet
van het grenzenloze uitzicht over de bergwereld van de Kitzbüheler Alpen. De barrièrevrije en voor rolstoelen geschikte
bouwwijze is uniek in Oostenrijk en biedt het hoogste comfort voor iedereen. Lichte kleuren en heldere lijnen werken
rustgevend voor de zintuigen. Ons keukenteam gebruikt producten van plaatselijke boeren en tovert met veel liefde en
zorgvuldigheid het eten op uw bord.



Aan de wandelweg · Weidegebied · In de buurt van het bos · Rustige ligging · Centrale ligging · Sauna · Stoombad · Aroma stoombad ·

Infraroodcabine · Rust- /relaxruimte

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer voor Eenpersoonsgebruik

in ons huis vindt u modern ingerichte twee-persoonskamers, die we ook

als een-persoonskamer verhuren! Daarin bieden we u een badkamer

met douche, wc, make-up spiegel, föhn, safe, kabel-tv met flatscre...

ab

€ 90,21
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 28 m²

Tweepersoonskamer zonder balkon

in ons huis vindt u modern ingerichte twee-persoonskamers! Daarin

bieden we u bad of douche, wc, make-up spiegel, föhn, safe, kabel-tv

met flatscreen, w-lan tegen onkostenvergoeding - eigen laptop noo...

ab

€ 151,32
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 28 m²
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Tweepersoonskamer, douche of bad, WC, balkon

alle kamers zijn barrièrevrij en geschikt voor rolstoelen. Spiegel, föhn, tv

en radio bevinden zich in elke kamer. De meeste kamers hebben een

balkon.

ab

€ 161,02
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 28 m²

Tweepersoonskamer, douche of bad, WC, superior

in ons huis vindt u modern ingerichte twee-persoonskamers! Daarin

bieden we u bad of douche, wc, make-up spiegel, föhn, safe, kabel-tv

met flatscreen, w-lan tegen onkostenvergoeding, eigen laptop nood...

ab

€ 170,72
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 28 m²

Voorwaarden
Eine Stornierung ist kostenfrei bis 45 Tage vor Anreise möglich, danach werden 100% der Buchungssumme verrechnet. Eine
Anzahlung von 30% wird Ihnen nach Buchungseingang von der Kreditkarte abgezogen.
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