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Mühlrainhof
Boerderij in Kirchberg in Tirol

Op een van de mooiste plekjes van Kirchberg – ingebed in de betoverende natuur – ligt het Mühlrainhof. De gezonde berglucht
en ons schone bronwater spreken voor onze regio. Rustig en toch dichtbij het centrum, direct naast het zwemmeer zijn wij het
startpunt van talrijke sportieve activiteiten, zoals skiën, rodelen (sleeën), fietsen, hardlopen, bergwandelen, zwemmen en nog
veel meer. Daarnaast heeft u de mogelijkheid gratis gebruik te maken van de wellnessafdeling van het naastgelegen hotel. In
de winter is het mogelijk over de ski-afdaling tot aan ons huis te skiën. U zult zeker enthousiast zijn over de ambiance van ons
huis, de mix van traditionele tiroolse stijl met modern comfort. Het ontbijtbuffet met veel boerenproducten zal onze gasten
zeker smaken, het ei vers van de kip en onze zelfgemaakt jams zijn een waar genot! De familiaire gastvrijheid van onze
boerderij, de natuurlijkheid, de veelzijdige bonte natuur, het vrije uitzicht en de open harten nodigen u uit om uw vakantie op ...



Aan de wandelweg · Weidegebied · Direct aan het fietspad · In de buurt van het bos · Rustige ligging · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche, WC

Liefdevol ingerichte comfortabele kamers met douche/wc, tv, balkon,

hooibloemenkussens, uitgebreid ontbijtbuffet met boerenproducten,

kruidenthee, Granderwater, gastenkoelkast, skischoendroger l

ab

€ 50,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 23 m²

Voorwaarden
 Liefdevol ingerichte comfortabele kamers met douche/wc, tv, balkon, geurende hooibloemenkussens Kruidenthee
Granderwater badlakens gastenkoelkast zonneterras met ligweide kinderspeeltuin skischoendroger gratis medegebruik van de
wellnessafdeling van het buurhotel gratis wifi
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