Panoramagasthof Kristberg
Het Panoramagasthof Kristberg ligt op 1.425 Meter hoogte in een schitterend
rustgebied. De 17 huiselijke, comfortabele kamers en de 2 aangename
vakantieverblijven bieden plaats aan 39 gasten.
Wij kunnen U in het Duits en Engels te woord staan.

De Kristberg is er voor die mensen die tot het besef zijn gekomen dat ze uit de rust
en de natuur de kracht kunnen putten die ze nodig hebben om de uitdagingen van het
moderne leven aan te gaan.
Behoort U ook tot die mensen?

Ja? Kijk dan even op onze homepagina van "Lebensglück Kristberg” waar je alle
nuttige informatie over onze kamers, sportactiviteiten, cultuur, plezier, vitaliteit en
uw welzijn kan terugvinden.
Wij zien er al naar uit om van U te mogen horen.

(Familie Zudrell en hun verwenteam)

Aantal Onze comfortabele kamers met douche/bad en toilet
1

Familiekamer "Abendsonne" met bad, toilet, haardroger, televisie, safe,
telefoon, gratis breedband internet, balkon met avondzon, zithoek of 2
slaapzetels, en balkon uitzicht op de ‘Montafoner Matterhorn’ - de "Zimba"

1

Familiekamer "Hugel" met twee slaapkamers, bad, douche/toilet, haardroger,
safe, gratis breedband internet, televisie en balkon met zicht op het Verwallen Rätikongebergte. Bevindt zich in een nevengebouw op ongeveer 50 meter
van het Panoramagasthof Kristberg

3

Tweepersoonskamer "Verwallblick" met douche/toilet, haardroger,
Douche/wc/, safe, telefoon, gratis breedband internet, zetel of 2 bijkomende
bedden en balkon met zicht op het Verwall- en Rätikongebergte.

2

Tweepersoonskamer "Panoramablick" in traditionele almhuttensteil met
warme atmosfeer door de inrichting met het gebruik van veel hout. Balkon
met zicht op het Verwall- en Rätikongebergte , douche/toilet, haardroger,
televisie, safe, gratis breedband internet.

1

Tweepersoonskamer "Stelza" met douche/toilet, haardroger, zetel, televisie,
gratis breedband internet, groot zonneterras met zicht op het Verwall- en
Rätikongebergte. Bevindt zich in een nevengebouw op ongeveer 50 meter van
het Panoramagasthof Kristberg.

4

Tweepersoonskamer "am ruhigsten Plätzchen des Hauses" met
douche/toilet, televisie, haardroger, safe, telefoon en gratis breedband internet.

1

Eenpersoonskamer "absolute Stille" met douche/toilet, haardroger, televisie,
safe, zetel of extra bed, telefoon en gratis breedband internet

1

Eenpersoonskamer "Morgenkuss" in traditionele almhuttensteil met warme
atmosfeer door de inrichting met het gebruik van veel hout., douche/toilet,
haardroger, televisie, safe; telefoon, gratis breedband internet en zicht op onze
huisberg – de "Lobspitze"

Aantal Onze geliefde "Kristberghüsli"
1

Het geliefde "Kristberghüsli" met een bijzondere huiselijke sfeer en een
alpenland-flair. Slaapkamer, woonkamer met zetel of bijkomend bed en
televisie, safe, gratis breedband internet, badkamer, haardroger, kleine keuken
en zonneterras.

https://kristberg.at/hotel-kristberg-rooms.html
https://kristberg.at/summer-packages-holidays.html
https://kristberg.at/packages-winterholiday-austria.html
https://kristberg.at/hotel-montafon-last-minute.html

Routebeschrijving:

https://kristberg.at/arrival-directions-montafon.html

Routebeschrijving in de zomer :
In Silbertal rijdt u links tussen de ‘Volksschule‘, de ‘Spar‘ en ‘Gasthof Hirschen‘ omhoog. Na
ongeveer 50 meter moet u dan links afslaan. U bent nu op de weg naar de Kristberg. Na
ongeveer 3 km komt er een afslag waar u weer links (bijna rechtdoor) gaat. Nog eens 2 km
verder is er weer een kruispunt waar u weer links verder gaat.
Het is nu nog ongeveer 1 km en u bent aan uw einddoel.
B E L A N G R I J K:
De weg naar het gasthof is enkel met een toelating (reserveringsbevestiging) toegelaten enkel
voor gasten die overnachten in het gasthof.
Routebeschrijving in de Winter:
In Silbertal rijdt u in het centrum rechtdoor voorbij de ‘Spar’. Na ongeveer 50 m bereikt u het
dalstation van de Kristbergbahn. In de winter kan u enkel met de kabellift naar boven
aangezien het geheel van Kristberg dan een autovrije zone is.

Check in: vanaf 13.00 uur
Check out: tot 11.00 uur

Het verwenadres in Silbertal & Montafon
Panormagastof Kristberg Inn - familie Zudrell
Kristbergstraße 47, A-6782 Silbertal in Montafon - AUSTRIA
Tel: +43 5556 72290, Fax: +43 5556 72290
Homepagina: https://kristberg.at
@-email: info@kristberg.at

