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Lodge Pengelstein - Ski & Bike in/out
Vakantie accommodatie in Kirchberg in Tirol

Dit 2 verdiepingen tellende vakantiehuis is direct aan de ‘Pengelstein’-piste gelegen en heeft de ideale locatie voor
skiliefhebbers en diegene die op zoek zijn naar rust, ruimte en een van de mooiste bergpanorama’s van de omgeving. Vanaf uw
vakantielocatie skiet u 1 km naar het dalstation van de Pengelstein gondel (2 km met de auto). Ook zomergasten kunnen
genieten van deze unieke locatie waar de wandel- en fietspaden vanaf de voordeur gestart kunnen worden.Verschillende
berghutten bevinden zich zowel boven en onder Lodge Pengelstein, zodat u uw skidag met een après-ski drankje kunt afsluiten
en als laatste de piste kunt af te dalen naar uw vakantiehuis! Ook zomergasten zullen ook profiteren van deze adembenemende
locatie te midden van de Kitzbüheler Alpen.



Bergachtige ligging · Rustige ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche of bad, 2 slaapkamers

Dit 2 verdiepingen tellende vakantiehuis is direct aan de

‘Pengelstein’-piste gelegen en heeft de ideale locatie voor

skiliefhebbers en diegene die op zoek zijn naar rust, ruimte en een van

de mooiste...

ab

€ 95,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 65 m²

Voorwaarden
Aanbetaling van 30% van het totale huurbedrag, restbetaling 30 dagen voor de Check-in Datum.
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Fraser Burns

Landhuis Hafner: 4-6 personen (80 m²)

Dit 2 verdiepingen tellende vakantiehuis is direct aan de ‘Pengelstein’-piste gelegen en heeft de ideale locatie voor

skiliefhebbers en diegene die op zoek zijn naar rust, ruimte en een van de mooiste bergpanorama’s van de

omgeving. Vanaf uw vakantielocatie skiet u 1 km naar het dalstation van de Pengelstein gondel (2 km met de auto).

Ook zomergasten kunnen genieten van deze unieke locatie waar de wandel- en fietspaden vanaf de voordeur

gestart kunnen worden.

Verschillende berghutten bevinden zich zowel boven en onder Haus Hafner, zodat u uw skidag met een après-ski

drankje kunt afsluiten en als laatste de piste kunt af te dalen naar uw vakantiehuis! Ook zomergasten zullen ook

profiteren van deze adembenemende locatie te midden van de Kitzbüheler Alpen.
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