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Mountainview
Vakantiewoning in Kirchberg in Tirol

Zoals vaak gezegd: ‘locatie is alles’ en een centralere ligging in Kirchberg dan Apartment Mountain View, is er niet. Dit pas
gerenoveerde appartement op de 2de verdieping, boven het bekende ‘Café Lorenzoni, beschikt over een moderne inrichting
en geniet een prachtig uitzicht op de bergen vanaf de balkons op het oosten en zuiden.

Appartement Mountain View beschikt over:
2 slaapkamers; 1ste slaapkamer met tweepersoonsbed, 2de slaapkamer met stapelbed. Ruime badkamer met douche, toilet

en wastafel. Open keuken met vaatwasser, filterkoffiezetapparaat, combi oven/magnetron, kookplaat en koelkast.
Comfortabele woonkamer met kabel-TV/Netflix en een grote uitklapbare slaapbank voor een 5de 2 Grote balkons met
panoramisch uitzicht over Kirchberg en de omliggende bergen. Supersnelle WiFi. Extra gastentoilet. Gezamenlijke, verwarmde
skiruimte/fietsenstalling. Lift in gebouw. Let op: er is geen parkeergelegenheid op eigen terrein bij dit appartement



Direct aan de skibus/bushalte · Centrale ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 2 slaapkamers

Het appartement Mountain View liegt op de 2de verdieping, boven het

bekende ‘Café Lorenzoni, beschikt over een moderne inrichting en

geniet een prachtig uitzicht op de bergen vanaf de balkons op het o...

ab

€ 110,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 66 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

‘Locatie is alles’ en een ideale locatie heeft dit prachtige appartement in het centrum van

Kirchberg. Dit pas gerenoveerde appartement is ideaal voor koppels of een klein gezin.

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 352 m²

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