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KRAFTalm
Hotel i Itter

KRAFTalms hjerter banker som sindssyge, det kilder i maven.
Og alligevel føles det bekendt og så helt rigtigt.
Det synes at være den store kærlighed.
KRAFTalm har været hjemsted for familien Hölzl i over 130 år. De bor her og elsker netop dette sted.
Og selv om du måske tror, at intet ændrer sig, er der sket meget i de sidste fire generationer.
De to søstre Marion og Evelyn fortsætter med at skrive historien og åbner den nye KRAFTalm i 2021.

KRAFTalm-restauranten er altid åben tirsdag til søndag fra kl. 08.00 til 18.00.
Der serveres en solid morgenmad hver dag fra 25 € pr. person.
Reservation er nødvendig!
Frokost fra 11:30 til 15:00, før og efter lille menu.
Om aftenen er daggæster også velkomne til at bestille 5-retters menuen efter forudgående reservation.

KRAFTalm kan nås med gondol, til fods eller på cykel i Salvistabanens åbningstid.
Det er ikke muligt at ankomme i bil.
DaySpa tilbydes ikke. Wellness-området er kun forbeholdt vores hotelgæster.
KRAFTalm glæder sig til d...



Direkte ud til skipisten · Beliggende på mark · Roligt område · Beliggende på bjerg · Beliggende alene · Nær skov · Ved vandreruten · Kan

ikke nås med bil · Sauna · Stille-/afslapningsrum · Svømmehal · Friluftsbad



værelser og appartementer
Aktuelle tilbud

Alpen.Blick

Midt i Alperne kan du mærke forbundetheden med bjergene, de

majestætiske tinder. Mærk friheden så tæt på Wilder Kaiser. Du kan

nyde uendelige bjergblikke fra den hyggelige vinduesbænk med

panoramau...

ab

€ 189,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen

Wiesen.Glück

Sarte alpeblomster, friske krydderurter, farverige enge. Den friske

bjergluft gør dig lykkelig. Mærk naturen ved de første skridt fra din

private terrasse ud i det bløde græs. For 2-3 personer. Hø...

ab

€ 199,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen
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Alpen.Glühen

Sollysets ildrøde skær, som en "Alpeglød" over den mørke dal. Mens du

betragter de sidste stråler fra balkonen Mærker du aftenstundens

særlige stemning. For 2-4 personer. Højdepunkter: 1 åben sove...

ab

€ 205,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-3 Personen

Berg.Frisch

Mærk Alperne helt tæt på, kraften, som omgiver dem. Luften så frisk og

klar. Mærk bjergenes vidde. Og lykken ved at være sammen. For 2-5

personer. Højdepunkter: 1 åben sovehems 1 soveværelse 1 hygg...

ab

€ 217,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

2-4 Personen

Kaiser.Reich

Kejserens tinde, altid i syne. Konturen, stolt og smuk. Både dag og Nat.

Gyldne stjerner lyser himmelhvælvingen op, Du betragter den fortryllet

gennem loftsvinduet. For 2-4 personer. Højdepunkter: ...

ab

€ 214,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-3 Personen
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Weit.Sicht

Markante bjergtoppe og bløde bakker mellem Alper og enge. Mærk

naturen, indånd roen. To lyse panoramavinduer, som du kan

dagdrømme ved. Højdepunkter: 1 90-graders panoramavindue med

siddekrog eller...

ab

€ 203,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen

Sonn.Schein

Blid aftensol fra panoramavinduet. Frit udsyn til dalen. Mærk

solstrålerne på din hud og følelsen af frihed på din private balkon. For

1-2 personer. Højdepunkter: 1 privat balkon med udsigt til s...

ab

€ 199,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen

Morgen.Rot

Solens første stråler hviler blødt på bjerg og bakke, indhyller verden i

lys. Udhvilet i panoramasengen slår du øjnene op og fortrylles af

naturens opvågnen i morgenstunden. For 2 personer. Højdepun...

ab

€ 240,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

2 Personen
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Frei.Geist

Så stor er følelsen af frihed midt i bjergene. Så meget kan sjælen slappe

af. Udsigten er vid og åben. Kig på landskabet gennem

panoramavinduet og oplev alpin lykke. For 2-4 personer.

Højdepunkt...

ab

€ 214,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-3 Personen

Augen.Weide

Et skiftende farvespil over mark og eng. Bjergsilhuetter markante og

klare. Dine øjne kan se sig ganske mætte og gennem himmellugerne

beundre så mange stjernebilleder. For 2-4 personer. Højdepunkte...

ab

€ 205,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-3 Personen

Groß.Senn

Nyd udsigten over bjerge og tinder Lyt til den stille melodi af de

klingende klokker fra græssende køer i nærheden Mærk bjergengens

kraft og føl dig velkommen i alpehytten. For 2-5 personer. Højdepu...

ab

€ 223,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-5 Personen · 2 soveværelse · 60 m²

https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hosa/accommodation/booking/kraftalm.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=KRAFTalm
https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hosa/accommodation/booking/kraftalm.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=KRAFTalm
https://www.kitzbueheler-alpen.com/da/hosa/accommodation/booking/kraftalm.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=KRAFTalm


Jung.Senn

Det hedder sig, at bjergene præger sine landmænd og således præger

de deres enge. Oplev den sande bjergfølelse midt i engene og over

stalden i en hyggelig bondestue. For 2 personer. Højdepunkter: ...

ab

€ 192,00
pr. person den 25.05.2023

SE TILBUD

1-2 Personen · 1 soveværelse · 25 m²

betingelser
Der kan altid komme noget i vejen.
Vores afbestillingsbetingelser:
- Gratis afbestilling indtil 30 dage før ankomst.
- Ved afbestilling mellem 30 og 7 dage før ankomst opkræves 30 % af totalbeløbet.
- Ved afbestilling senere end 7 dage før ankomst opkræves 70 % af totalbeløbet.

Ved udeblivelse/hvis du kommer senere opkræves 90 % af prisen for de pågældende nætter.

Vi anbefaler, at du tegner en rejseforsikring. Du kan nemt tilkøbe en samtidigt med du booker din overnatning hos os.

KRAFTalm
Hotel i Itter

Barmerberg 24
A-6305 Itter
email: hallo@kraftalm.at
telefon: 0043 5332 75152
http://www.kraftalm.at
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