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Linsegghof
Boerderij in Kirchberg in Tirol

Onze boerderij ligt, komend vanaf Kitzbühel, aan het begin van Kirchberg in Tirol.Midden in het prachtige landschap van de
Kitzbüheler Alpen, biedt ons huis gegarandeerd ontspanning.Het dorpscentrum met de winkels, restaurants en café´s ligt op
een paar minuten lopen. In de winter brengt de skibus, die direct voor ons huis stopt, u naar de instap van het skigebied
Kitzbühel/Kirchberg.In onze gezellige ontbijt- en recreatiekamer, die ingericht is met een kachel en sat-tv, begint u heerlijk uw
vakantiedag of laat ´s avonds de belevenissen van de dag de revue passeren.

Direct aan de loipe · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Centrale ligging · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Onze lichte, vriendelijke kamers zijn allemaal ingericht met een

twee-persoonsbed, slaapbank, douche, wc en balkon.

ab

€ 50,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 23 m²

Appartement, bad, WC

Ons licht ingerichte appartement biedt 1 slaapkamer, een woonkeuken

met eethoek, bank, balkon en een badkamer met bad en wc.

ab

€ 150,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²
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Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Unser hell eingerichtetes Appartement bietet 1 Schlafzimmer, eine

Wohnküche mit Essecke, Sofa, Balkon und einem Badezimmer mit

Dusche & WC.

ab

€ 150,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 55 m²

Voorwaarden
Inkl. Verwaring, water, elektriciteit, Wifi, beddengoed, handdoeken, theedoeken, pannen en kopjes, koffiezetapparaat,
satelliet-tv
Exkl. Eindschoonmaak. Toeristebelasting
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