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Kienzinghof
Boerderij in Kirchberg in Tirol

Onze boerderij ligt midden in het mooie Spertental op ca. 200 m van de hoofdstraat, ca. 5 km van het centrum van Kirchberg af.
We bieden 3 gezellige appartementen aan voor 2-4, 4-6 en 6-7 personen. Onze boerderij ligt direct bij de 8-persoons
gondelbaan KI-WEST met directe instap in een van de grootste aaneengesloten skigebieden van Oostenrijk - SkiWelt Wilder
Kaiser, skigebied Kitzbühel - P1 gondelbaan op 5 minuten afstand van het dalstation van de KI-WEST met de skibus bereikbaar.

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

ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/1 slaapkamer/bad, wc

Mooi appartement, als nieuw, bestaand uit een hal, een slaapkamer met

twee-persoonsbed en stapelbed, grote woonkeuken met zithoek, sat-tv,

safe, radio en slaapbank. Douche/wc separaat en balkon met ta...

ab

€ 94,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 42 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

Mooi appartement, als nieuw, met echte houten meubels, bestaand uit

2 slaapkamers (1 met extra stapelbed), woonkeuken met zithoek, sat-tv,

safe en radio, douche/wc en balkon met balkonmeubilair.

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 2 Slaapkamer · 43 m²
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Appartement, douche, WC, 3 slaapkamers

Niet afgesloten vakantiewoning, bestaand uit 3 twee-persoonskamers,

die ingericht zijn met echte houten meubels en vloerbedekking, elk met

douche/wc en sat-tv, grote woonkeuken met 2 eethoeken, keuken...

ab

€ 165,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

4-7 Personen · 3 Slaapkamer · 98 m²

Voorwaarden
Beddengoed, handdoeken en badlakens inclusief.
Exclusief: restafval € 5,--
Kort verblijf toeslag: winter € 20,-- tot € 40,--, zomer € 15,-- tot € 30,--
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