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Haus SchönWeberhof ****
Pension in Kirchbichl

Ons huis ligt in de bocht van de Inn bij Kirchbichl. Midden in de rust en de natuur bieden wij gezellig ingerichte
twee-persoonskamers en appartementen met kooknis en ingerichte keuken. Alle kamers bieden douche/wc, sat-tv, cd-radio en
föhn. Gezellige ontbijt- en recreatieruimte met sat-tv, biljarttafel en tafelvoetbal. In onze verwarmingskelder kunt u de natte
skikleding laten drogen.

Rustige ligging · Stadsrand · In de buurt van het bos · Direct aan het fietspad



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/Sarah/bad, wc

Appartement met balkon, zichtdak, keuken, aparte woonkamer met

houtkachel (wordt, indien benodigd, door ons gestookt), 2

twee-persoons slaapkamers, aparte douche en wc. Föhn. Oppervlakte

ca. 100 m². E...

ab

€ 85,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 75 m²

Apartment Kathrin

Studio, ca. 30 m², ingericht met een kooknis met koelkast,

koffiezetapparaat, magnetron, sat-tv, radio-cd wekker, douche/wc met

föhn. Aangename vloerverwarming, internet wifi.

Beddengoed/handdoeken op...

ab

€ 75,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 35 m²
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Apartment Gitti, douche, WC

Gezellige twee-persoonskamer met sat-tv, radio-cd wekker, douche/wc

met föhn. Aangename vloerverwarming, makkelijk te regelen. Internet

WIFI

ab

€ 80,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 1 Slaapkamer · 65 m²

Appartement, bad, WC, uitzicht op rivier

 

2 Personen · 1 Slaapkamer · 44 m²

Voorwaarden
Eindschoonmaak bij de appartementen inclusief.
Toeristenbelasting exclusief.
Beddengoed en handdoeken op aanvraag extra te boeken - vraag dit van tevoren aan bij Haus Schön Weberhof.

LET OP: INDIEN U RESERVEERT, MOET EEN AANBETALING PER CREDITCARD GEMAAKT WORDEN - de verhuurder neemt hierover
na afsluiting van de boeking contact met u op!
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Haus SchönWeberhof
Pension in Kirchbichl

Winkelheimerstrasse 9
A-6322 Kirchbichl
E-mail: schoen.weberhof@aon.at
Telefoon: 0043 5332 87411
https://www.weberhof-tirol.at


