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Hotel Kroneck ****
Hotel in Kirchberg in Tirol

In de gezellige atmosfeer van het hotel voelt u de tiroolse gastvrijheid. Bij het met liefde bereide ontbijtbutffet kunt u weer
aansterken voor een nieuwe dag en tijdens het avondeten heeft u de keuze - traditionele, plaatselijke gerechten of toch liever
internationaal en geraffinneerd? Na een avontuurlijke dag in de Kitzbüheler Alpen kunt u zich verheugen op de
wellness-afdeling en in de goed gesorteerde hotelbar genieten van unieke en klassieke drankjes. Het hotel ligt op slechts 300
m afstand van de Maierlbahn - de directe instap in het skigebied Kitzbühel / Kirchberg. De skibushalte naar de gondelbaan ligt
direct voor ons huis!



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

Bergachtige ligging · Rustige ligging · Centrale ligging · Stadsrand · Sauna · Biosauna · Stoombad · Aroma stoombad · Massage ·

Buitenzwembad · Infraroodcabine · Rust- /relaxruimte · La Stone Massage

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, douche, WC

ca. 28m², voor max. 4 personen, twee-persoonsbed, tv, badkamer met

douche, deels met aparte wc, balkon, safe

ab

€ 75,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 28 m²

Junior suite, douche, WC

ca. 39m² voor max. 4 personen - 2 kamer suite, aparte slaapkamer,

woon-slaapkamer met slaapbank, klein keukenblok, badkamer met

douche, aparte wc, balkon, safe

ab

€ 80,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

Voorwaarden
In de prijs inbegrepen: Verwarmd buitenbad met instapmogelijkheid vanuit het hotel, finse sauna, stoombad, bio-sauna,
whirlpool, gratis parkeerplaats Exclusief: Huisdieren € 10,-- per dag zonder voer, massage & schoonheidsbehandelingen
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Hotel Kroneck
Hotel in Kirchberg in Tirol

Aschauer Straße 45
A-6365 Kirchberg in Tirol
E-mail: kroneck@aschaber-hotels.at
Telefoon: 0043 5357 2842
http://www.aschaber-hotels.at


