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Bauernhof Hofbauer
Bondegård i Itter

Ferie på bondegården Hofbauer og i Haus Barbara:

Slap af og nyd livet på vores centralt beliggende gård "Hofbauer" eller i sidehuset "Haus Barbara" på det solrige plateau i det
maleriske Itter i Kitzbüheler Alpen.
I vores 2 hyggelige lejligheder på bondegården Hofbauer og yderligere 2 rummelige lejligheder i Haus Barbara kan du få en
velfortjent pause fra hverdagen.

Skibusstoppestedet, langrendsløjpen, et mindre supermarked og en bager ligger lige ved siden af. Børnene kan frit boltre sig på
legepladsen med gynge, trampolin og bordtennis, m.m. Vi har dyr på gården året rundt (køer, kalve, heste, katte, kaniner,
ænder, høns, etc.)
Gratis Wi-Fi. Bondegården Hofbauer og huset Haus Barbara er en rejse værd hele året.



Direkte ud til cykelruten · Roligt område · Centralt beliggende · Beliggende på mark · Ved vandreruten · Nær skov · Direkte ud til løjpen ·

Direkte ud til ski-/vandre-busstoppestedet



værelser og appartementer
Aktuelle tilbud

Ferielejlighed, bruser, 2 soveværelser

Lejligheden "Blick ins Inntal" består af et stort køkken-alrum med

spiseplads og TV. Vores køkken er fuldt udstyret (opvaskemaskine,

stort køleskab, mikrobølgeovn, elkedel, m.m.), 1 soveværelse ...

ab

€ 92,00
pr. appartement den 25.05.2023

SE TILBUD

2-5 Personen · 2 soveværelse · 62 m²

apartment/2 bedrooms/shower, WC

Lejligheden "Blick ins Brixental" er udstyret med et stort køkken-alrum

med spiseplads og TV. Vores køkken er fuldt udstyret (opvaskemaskine,

stort køleskab, mikrobølgeovn, elkedel, m.m.), 1 sov...

ab

€ 92,00
pr. appartement den 25.05.2023

SE TILBUD

2-5 Personen · 2 soveværelse · 62 m²

betingelser
Ferie på bondegården Hofbauer https://www.hofbauer-itter.at/

Gratis Wi-Fi!
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Bauernhof Hofbauer
Bondegård i Itter
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A-6305 Itter
email: urlaub@hofbauer-itter.at
telefon: 0043 664 4441091
https://www.hofbauer-itter.at/


