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Lifthotel ***
Hotel in Kirchberg in Tirol

Tiroolse gastvrijheid, gezelligheid en een verzorgde atmosfeer zijn de kenmerken van het Lifthotel. Het huis ligt zeer rustig aan
de rand van Kirchberg op slechts 200 m van de Maierl-liften met aansluiting op het skigebied van Kitzbühel en de in totaal 63
liften. Skipassen zijn bij de receptie verkrijgbaar. Skibushalte direct voor het hotel. U zult zich snel thuisvoelen in de familiaire
atmosfeer. De familie Aschaber en hun trouwe medewerkers zetten alles op alles om uw verblijf in het lifthotel tot een
ontspannen vakantie-plezier te maken. Grote busparkeerplaats! In de zomer all-inclusive aanbiedingen!



Direct aan de skibus/bushalte · In de buurt van het bos · Direct aan de skipiste · Rustige ligging · Stadsrand · Sauna · Schoonheidssalon ·

Biosauna · Stoombad · Massage · Infraroodcabine · Rust- /relaxruimte

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Tweepersoonskamer, douche of bad, WC

Doppelzimmer mit Doppelcouch für 2 - 4 Personen - Dusche oder Bad -

WC extra - Föhn - Balkon - SAT-TV - Telefon - Safe.

ab

€ 80,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

Driepersoonskamer, douche of bad

Grote familiekamer 42m² voor 2 - 5 personen -3 echte bedden en 1

slaapbank, met bad en douche, separate wc - balkon - sat-tv - safe -

telefoon - zithoek - sofa - wifi

ab

€ 94,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer · 42 m²
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Suite, douche, WC

Suites met een oppervlakte van 45 - 85 m² voor 2 - 9 personen - 1-2 slaapkamers - 1-2 badkamers -

woon-slaapkamer - 2-3x sat-tv - balkon - safe - telefoon - wifi

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 50 m²

Tweepersoonskamer, bad, WC, balkon

Tweepersoonskamer voor 2-4 personen - 25-30 m² - sommige met 3 of 4

echte bedden - Nieuw gebouwd in 2015 - kluis - satelliet-tv - WiFi -

haardroger - balkon - badkamer met douche, toilet

ab

€ 69,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-4 Personen · 1 Slaapkamer · 26 m²

Voorwaarden
Sauna ist gratisMassage gegen GebührTiefgarage : € 8,00 pro TagHaustier auf Anfrage erlaubt € 10,00 pro TagIm Sommer All
inklusive - Angebote großer Parkplatz auf für Busse vorhandenPizzeria und Sportshop im Haus
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