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Hotel Restaurant Spa Rosengarten *****
Hotel in Kirchberg in Tirol

Het Hotel Restaurant SPA Rosengarten ligt in het schilderachtige plaatsje Kirchberg op slechts zeven kilometer afstand van
Kitzbühel, met de beroemde Sportberg Gaisberg direct voor de huisdeur. Het chique lifestyle-hotel en veelvuldig
onderscheiden restaurant bieden individualiteit in haar mooiste vorm en overtuigt door perfect culinair genot en perfecte
gastvrijheid. Duidelijke lijnen en een indrukwekkend design zorgen voor ontspannen comfort.

Gastronomische belevenissen
Volmaakt genot is voor de gasten van het Hotel Restaurant SPA Rosengarten een constante begeleider. Een koninklijke start
van de dag begint met een gourmet-ontbijt van een iets andere soort. In de bistro Rosengarten Light wordt op zeven dagen per
week een moderne interpretatie van de alpiene keuken in een informele atmosfeer geserveerd. ´s Avonds kunnen de gasten
ontspannen aan de bar met aparte rokers-lounge, kiezen uit de champagne collectie of laten zich de zelf gecreëerde
Rosengarten-cocktails en -longdrinks smak...



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

Stadsrand · Sauna · Schoonheidssalon · Stoombad · Aroma stoombad · Massage · Rust- /relaxruimte



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Twee-persoonskamer standard

Entspannen Sie in einem unserer 12 Doppelzimmer standard mit einer

Größe von 26 qm. Die Ausstattung der Zimmer umfasst ein

Badezimmer mit Dusche, WC getrennt, Haarfön, Kosmetikspiegel,

SAT-TV mit Rad...

ab

€ 306,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 26 m²

Twee-persoonskamer superior

Ontspan in een van onze 6 twee-persoonskamers superior met een

oppervlakte van 32 m². De inrichting van de kamer omvat een

badkamer met douche, separate wc, haarföhn, make-up spiegel, sat-tv

met radio...

ab

€ 216,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 32 m²
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Juniorsuite

Ontspan in een van onze 3 junior-suites met een oppervlakte van 40 m².

De inrichting van de junior suites omvat een badkamer met douche en

bad, separate wc, haarföhn, make-up spiegel, een woonkamer, s...

ab

€ 240,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

suite douche of bad, WC

Geniet van uw vakantie en het indrukwekkende uitzicht op de Gaisberg

in onze suite met een oppervlakte van 50 m². De inrichting van de suite

omvat een badkamer met douche en bad, separate wc, haarföh...

ab

€ 282,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 50 m²

suite douche of bad, WC

Geniet van uw vakantie op een zeer bijzondere wijze in onze 2 de luxe

suites met een uniek uitzicht op de Gaisberg. Op 55 m² hopen wij aan

uw hoge eisen te voldoen. De inrichting van de suites omvat ...

ab

€ 348,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 55 m²
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Voorwaarden
Incl. individueel ontbijt, wettelijke BTW van 10%, gebruik van de SPA afdeling, finse sauna, sole-stoombad, kruidensauna,
rustruimte enz., alcoholvrije drankjes uit de mini-bar.
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