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Bauernhof Litzlhof
Bondegård i Itter

På vores familievenlige bondegård kan du slappe af i rolige og hyggelige omgivelser - langt væk fra hverdagen. Om sommeren
er vores gård et ideelt udgangspunkt for mange vandre- og cykelture i Kitzbüheler Alpen. Om aftenen kan du nyde
solnedgangen sammen med dine kære. Om vinteren - og afhængigt af sneforholdene - er der en skipist med direkte adgang til
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental samt en langrendsløjpe direkte ved huset. Vi tilbyder også et skirum, hvor du kan opbevare dit
skiudstyr.

Her står ikke noget i vejen for en dejlig, stressfri ferie.



Direkte ud til cykelruten · Roligt område · Udkanten af byen · Beliggende alene · Nær skov · Direkte ud til løjpen · Direkte ud til skipisten ·

Beliggende på mark



værelser og appartementer
Aktuelle tilbud

Ferielejlighed, bad, toilet, 4 eller flere soveværelser

Vores lejlighed, der blev nyrenoveret i 2019, har plads til 12 personer.

Lejligheden indeholder alt, hvad hjertet begærer, og byder på en

fantastisk udsigt. Lejligheden er på 2 etager (1. og 2. sal)...

ab

€ 35,47
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

4-12 Personen · 4 soveværelse · 145 m²

Ferielejlighed, bad, toilet, 1 soveværelse

Velkommen til Litzlhof, din lille & fine ferielejlighed i Itter i Tirol. Den

rustikke ferielejlighed på ca. 60 m² ligger i kælderen og har en

opholdsstue med fladskærms-tv, gratis wi-fi, et fuldt uds...

ab

€ 60,00
pr. appartement den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen · 1 soveværelse · 60 m²

betingelser
Gården er forsynet med vand fra egen kilde fra bjergene.
Der er parkeringsmulighed foran ferielejligheden.
Når der ligger tilpas med sne, er der ski-/ski-out-mulighed fra ferielejligheden.
Kæledyr er ikke tilladt.
Lejligheden udlejes kun til feriegæster.

Check-in fra kl. 14
Check-ud indtil kl. 09.00
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