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Pension Simair **
Pension in Kirchberg in Tirol

Ons familiair geleide, compleet gerenoveerde huis, ligt heel centraal in Kirchberg in Tirol.Naar de kerk, de bushalte en het
dorpscentrum loopt u slechts 2 minuten.Naar de Gaisberglift ca. 7 minuten lopen en als er genoeg sneeuw ligt, kunt u op de
skies via de skiroute vanaf de Maierl naar het huis skiën! De skibus, die u direct naar de instap van het skigebied
Kitzbühel/Kirchberg brengt, stopt vlakbij ons huis. De ski-oefenweide ligt op een paar minuten lopen.Daarnaast zijn wij het
optimale startpunt voor wandelingen, fietstochten en nog veel meer. Het zwemmeer van Kirchberg kunt u ook te voet
bereiken.De met echt houten meubels ingerichte, niet-rokers ontbijtkamer heeft een uitnodigende sfeer.Eigen parkeerplaatsen
aanwezig.
In de zomer worden alleen de 3 zelfstandige appartementen verhuurd- geen kammers met ontbijt.



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

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

éénpersoonskamer douche, WC

Onze een-persoonskamer is gezellig ingericht en beschikt over

douche/wc met föhn en handdoekdroger, buro, flatscreen-tv, sat-tv,

safe en balkon.

ab

€ 50,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1 Person · 1 Slaapkamer · 12 m²

tweepersoonskamer douche, WC

Onze twee-persoonskamers zijn deels ingericht met echte houten

meubels en laminaatvloer en een buro met 2 stoelen. Daarnaast

beschikt elke kamer over douche/wc met föhn en handdoekdroger,

flatscreen-t...

ab

€ 50,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 16 m²

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/pension-simair.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Pension+Simair
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/pension-simair.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Pension+Simair


twin douche, WC

Onze twee-persoonskamers (met aparte bedden 90 x 190 cm) worden

deels ook als een-persoonskamer gebruikt. Ingericht met echte houten

meubels, laminaatvloer, buro, douche/wc met föhn en

handdoekdroger,...

ab

€ 43,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 14 m²

Appartement, douche, WC

Ons nieuwe appartement Hohe Salve bestaat uit een

drie-persoonskamer met sat-tv, douche/wc, woonkeuken met eethoek,

sat-tv, en slaapbank (150x200cm), keukenblok (keramische

kookplaat/oven, afwasmachin...

ab

€ 90,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 33 m²

app/2 slaapkamers/bad, wc

Appartement Gaisberg bestaat uit een hal met kapstok en

schoenenkast, 1 twee-persoonskamer met eethoek en 1

twee-persoonskamer (extra met stapelbed), elk met sat-tv en

laminaatvloer, 2x douche/wc met ...

ab

€ 126,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 2 Slaapkamer · 55 m²
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Appartement, douche, WC

Ons nieuwe appartement Maierl bestaat uit een hal met kapstok en

schoenenrek, 1 twee-persoonskamer met sat-tv, eethoek en keukenblok

(keramische kookplaat, oven, koelkast met vriesvakje, koffiezetappa...

ab

€ 84,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-3 Personen · 2 Slaapkamer · 27 m²

Voorwaarden
Im Hotel Metzgerwirt direkt vis a vis können einige Zusatzleistungen (Sauna/Wellness/Massagen) sowie auf Wunsch das
Abendessen (4 Gang Wahl Menü inkl. Salatbuffet) in Anspruch genommen werden. Bezahlung direkt im Hotel.

Pension Simair
Pension in Kirchberg in Tirol

Pöllmühle 6
A-6365 Kirchberg in Tirol
E-mail: zimmer@pension-simair.at
Telefoon: 0043 5357 8160
http://www.pension-simair.at

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/bri/accommodatie/boeken/pension-simair.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Pension+Simair

