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Pension-Appartement Stöcklbauer
Pension in Kirchberg in Tirol

Een hartelijk Grüß Gott bij de Stöcklbauer! Compleet centraal en toch rustig gelegen, midden in het centrum van Kirchberg,
zijn onze huizen het ideale uitgangspunt voor uw vakantie-activiteiten. Zomer- of wintervakantie - u zit midden in de actie! Uw
auto parkeert u op de eigen parkeerplaats. Op een paar passen afstand stopt de gratis skibus, die u snel naar de gondelbanen
brengt. Dat betekent volop skiplezier - 150 km perfect geprepareerde pistes van het skigebied Kitzbühel laten de harten van
alle skiërs sneller slaan. Ook de verbinding met SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental is mogelijk! Natuurlijk komen snowboarders bij
ons ook niets te kort.



Direct aan het fietspad · Direct aan de skibus/bushalte · Rustige ligging · Centrale ligging

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

tweepersoonskamer douche of bad, WC

De pas gerenoveerde kamers zijn ingericht met vloerbedekking, sat-tv

en radio-wekker. Huisdieren kunnen we in onze (niet-rokers) kamers

helaas niet toestaan.

ab

€ 46,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 1 Slaapkamer · 25 m²

app./woon-slaapkamer/douche, wc

De ruime, comfortabele woningen bieden plaats aan 2 personen en zijn

compleet ingericht met een woon-/slaapkamer, een keuken, douche/wc

en sat-tv met RTL 4. Elk appartement heeft een balkon - zodat u ...

ab

€ 69,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 36 m²
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app/1 slaapkamer/douche, wc

De ruime, comfortabele woningen bieden plaats aan 2 - 4 personen en

zijn compleet ingericht met keuken, woonkamer, een slaapkamer,

douche/wc en sat-tv met RTL 4. Elk appartement heeft een balkon -

zod...

ab

€ 84,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 45 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

De ruime, comfortabele woningen bieden plaats aan 2 - 6 personen en

zijn compleet ingericht met keuken, woonkamer, twee slaapkamers,

douche/wc en sat-tv met RTL 4. Elk appartement heeft een balkon - z...

ab

€ 155,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²
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Pension in Kirchberg in Tirol
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