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Pension Tannenhof ***
Pension in Kirchberg in Tirol

Ons familiair geleide ***pension Tannenhof ligt heel rustig en centraal. We bieden onze gasten een afsluitbare fietsen- danwel
skiberging met schoenendroger, een speelkamer met tafeltennistafel, tafelvoetbal, darts en een grote parkeerplaats. Voor de
perfecte start van de dag staat er elke ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar. Sluit uw dag af op ons rustige
zonneterras met uitzicht over de omringende Kitzbüheler Alpen, of in onze gezellige recreatieruimte met een lekker drankje.
Na een inspannende dag nodigt onze wellnessafdeling uit om te komen ontspannen. Voor uw welbevinden bieden we u een
sauna met rustruimte, een infrarood-warmtekabine, een stoombad en een solarium. Ons huis is een goed beginpunt voor
wandelingen of nordic-walking tochten. Gratis fietsverhuur! Wintersporters kunnen hun laatste afdaling direct voor pension
Tannenhof afsluiten. Het dorpscentrum ligt op een paar minuten lopen, net als het zwemmeer, de tennisbanen, bushaltes,
skiliften en de sportber...



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

Stoombad · Infraroodcabine · Rust- /relaxruimte



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

suite douche, WC

DIGITAL LCD TV (HDTV) in alle kamers, GRATIS FIETSVERHUUR,

ELECTRISCHE SKISCHOENENDROGER, SKIPASSEN EN LIFTKAARTEN

KUNT U BIJ ONS KOPEN

ab

€ 29,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 19 m²

tweepersoonskamer douche, WC

DIGITAL LCD TV (HDTV) in alle kamers, GRATIS FIETSVERHUUR,

ELECTRISCHE SKISCHOENENDROGER, SKIPASSEN EN LIFTKAARTEN

KUNT U BIJ ONS KOPEN

ab

€ 27,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 16 m²
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éénpersoonskamer douche, WC

DIGITAL LCD TV (HDTV) in alle kamers, GRATIS FIETSVERHUUR,

ELECTRISCHE SKISCHOENENDROGER, SKIPASSEN EN LIFTKAARTEN

KUNT U BIJ ONS KOPEN

ab

€ 34,50
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 16 m²

app/1 slaapkamer/douche, wc

De appartementen bieden u veel plaats en comfort, zodat u ook tijdens

uw vakantie onafhankelijk kunt zijn. De inrichting is goed verzorgd en

comfortabel met balkon, kabel-tv, radio, telefoon en safe. ...

ab

€ 55,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-3 Personen · 1 Slaapkamer · 42 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

De appartementen bieden u veel plaats en comfort, zodat u ook tijdens

uw vakantie onafhankelijk kunt zijn. De inrichting is goed verzorgd en

comfortabel met balkon, kabel-tv, radio, telefoon en safe. ...

ab

€ 75,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 1 Slaapkamer · 62 m²
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Appartement, douche, WC

Keuken, vaatwasser, elektrisch fornuis, magnetron, oven,

koffiezetapparaat en eettafel. douche/wc. Woonkamer met bank,

balkon, panoramisch dakraam, kabel-tv, W-LAN 1 slaapkamer met

tweepersoonsbed en ...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 2 Slaapkamer · 50 m²

Voorwaarden
Die Zimmerpreise verstehen sich pro Person/Nacht, Frühstück inklusive. Die Appartementpreise verstehen sich pro
Appartement/Nacht mit Selbstverpflegung. Endreinigung auf Anfrage. Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine können kostenlos
benützt werden.
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