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Landgasthof Falkenstein
Gasthof in Kirchberg in Tirol

Ons huis ligt rustig buiten het centrum van Kirchberg in Tirol. Het ideale startpunt voor uw vakantie-activiteiten.
Kilometerslange wandelwegen en vrijwel eindeloze mountainbike- en fietsroutes laten uw hart sneller slaan. In de nieuwe
Kneippinrichting kunt u uw moeie voeten weer op adem laten komen. Op ons zonneterras heeft u een prachtig uitzicht over de
berg- en wandelwereld van de Kitzbüheler Alpen. Laat u verwennen met nationale specialiteiten en plaatselijke lekkernijen
bereidt door de chef zelf. In de winter stapt u direct voor het huis in de skibus en rijdt u in een paar minuten naar de
gondelbaan P1, die u direct naar het skigebied Kitzbühel / Kirchberg brengt. Via de Schwarzkogelafdaling komt u op de skies
direct bij ons terras uit. Misschien voor de après ski aan onze gezellige huisbar? Daarnaast vindt u in de directe omgeving de
oefenweide voor beginners en kinderen, een rodelbaan, een langlaufloipe en romantische winterwandelwegen.

Direct aan de loipe · Aan de wandelweg · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Vrijstaande ligging · Rustige ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

éénpersoonskamer douche, WC

Leuk ingerichte kamer in tiroolse stijl met DU,WC, Balkon ab

€ 62,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 11 m²

tweepersoonskamer douche, WC

Onze kamers zijn in tiroolse stijl ingericht met douche/wc of bad/wc.

Allemaal met balkon.

ab

€ 55,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 16 m²
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app/1 slaapkamer/douche, wc

Gezellig appartement met een slaapkamer, woon-slaapkamer met

zithoek , douche, wc. Kinderkorting op aanvraag!

ab

€ 38,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²
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