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Hotel Elisabeth ****
Hotel in Kirchberg in Tirol

Sprookjesachtig gelegen, omgeven door het panorama van de Kitzbüheler Alpen, ligt het vier-sterren-superior Hotel Elisabeth.
Op slechts een paar minuten lopen van het centrum van Kirchberg vandaan, is het hotel zowel in de winter als in de zomer het
perfecte uitgangspunt voor sportieve activiteiten.Onze 91 gastenkamers en suites bezitten hun eigen, onverwisselbare charme,
verbonden met traditionele elegantie.



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

Rustige ligging · Stadsrand · Sauna · Schoonheidssalon · Biosauna · Stoombad · Vitaltraining · Aroma stoombad · Yoga · Speciale baden ·

Whirlpool · Overdekt zwembad · Massage · Kneipp-inrichting · Solarium · Buitenzwembad · Infraroodcabine · Gymnastiekruimte ·

Schoonheidsbehandeling · Rust- /relaxruimte · La Stone Massage

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Suite, douche, WC, 2 slaapkamers

ca. 45-56 m² in augustus 2012 compleet gerenoveerd; suites bestaand

uit een kamer; inrichting uit dennenhout; moderne glas-steen-douches;

gratis w-lan

ab

€ 171,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

suite douche, WC

rustig gelegen, voor het grootste deel een-kamer suites, ca. 42 m², groot

balkon of terras, marmeren badkamer - bad en douche

ab

€ 162,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 42 m²
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Tweepersoonskamer, douche, WC

ca. 20-25m², in augustus 2012 compleet gerenoveerd; inrichting uit

dennenhout, moderne glas-steen-douches, gratis w-lan

ab

€ 139,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 22 m²

Tweepersoonskamer, douche en bad, WC

ca. 28m², landhuisstijl, bereikbaar via een wenteltrap, marmeren

badkamer met dakraam (bad, douche en wc)

ab

€ 131,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 28 m²

Tweepersoonskamer, douche en bad, WC

in hoteldeel Zeinlach (1-4 personen), koloniale stijl, ca. 32 m² ab

€ 125,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 32 m²
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Tweepersoonskamer, bad

ca. 25-28m², ingericht in Tiroolse landhuisstijl ab

€ 118,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 28 m²

Voorwaarden
Kinderkorting geldt vanaf 2 vol-betalenden per kamer (niet in de prijs inbegrepen)
Winter: 0-2 jaar 100%, 3-11 jaar 50%, 12-15 jaar 10%
Spijltjesbed: 10,00 EUR per nacht

Zomer: 0-10 jaar 100%, 11-15 jaar 50%
Spijltjesbed: gratis
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Hotel in Kirchberg in Tirol
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