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Bauernhof Kollerhof
Boerderij in Itter

"Pure ontspanning op het Kollerhof"
Onze boerderij ligt rustig, midden in de natuur en is in de zomer ideaal om bij te komen, te wandelen en te fietsen.
In de winter ligt het Kollerhof direct aan de skipiste - uw perfecte instap in SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental.

Ons huis is het ideale startpunt voor wandelingen in het gebied rondom de Hohe Salve: rondwandelweg, Hexenwasser in Söll,
Filzalmsee in Brixen en nog veel meer wandelingen kunt u maken in de vakantieregio Hohe Salve.

We bieden onze gasten 4 knusse en comfortabel ingerichte appartementen, een grote tuin en parkeerplaatsen direct voor het
huis.
Geniet van uw vakantie, ver weg van alle hectiek en het verkeerslawaai.

Voor onze kleine gasten is in de zomer van 2016 de Ritterspielplatz (ridderspeelplaats) aan de Rosenweg geopend. Een korte
wandeling naar de avonturenspeelplaats is lonend voor groot en klein.

We verheugen ons op uw komst en heten u van harte welkom in het Kollerhof!



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

skibus/bushalte · Weidegebied · Kneipp-inrichting



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/1 slaapkamer/douche, wc

In onze vakantiewoning voelt u zich zeker thuis. De rustige woning

heeft een balkon, kabel-tv, wifi en een kleine keuken. De geïntegreerde

keuken in de woon-slaapkamer beschikt over een afwasmachine, ...

ab

€ 70,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

app/2 slaapkamers/bad, wc

De ruime vakantiewoning op de parterre bestaat uit 2 slaapkamers, een

grote woonkamer met kachel, kabel-tv, wifi en een compleet ingerichte

keuken. De typisch tiroolse ambiance van het appartement laa...

ab

€ 110,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 80 m²
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app/1 slaapkamer/douche, wc

De gezellig vakantiewoning met balkon, kabel-tv en kooknis incl.

afwasmachine nodigt uit om na een mooie wandeling of een

avontuurlijke skidag weer helemaal bij te komen. De woon-slaapkamer

en een kle...

ab

€ 70,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-4 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

Appartement, douche en bad, WC, 2 slaapkamers

WILDER KAISER Geniet van uw vakantie in ons ca. 80 m² grote

appartement “Wilder Kaiser” met balkon. Met 2 slaapkamers en een

grote woon-slaapkamer biedt het appartement plek aan max. 6

personen. D...

ab

€ 120,00
per appartement op 26.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 2 Slaapkamer · 80 m²

Voorwaarden
We bieden onze gasten van maandag tot zaterdag een broodjesservice aan.
In het gehele huis is gratis wifi beschikbaar.

De kamerprijzen zijn exclusief toeristenbelasting.
Huisdieren niet toegestaan.
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