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Bauernhof Hintenberg
Boerderij in Itter

De boerderij Hintenberg ligt net buiten het centrum van het dorp op een zeer zonnige, afgelegen locatie aan de rand van het
bos. Ideaal voor wie rust zoekt, mooie zonsondergangen wil zien of af en toe de herten wil zien grazen. Optimaal uitgangspunt
voor wandelingen langs de Rosenweg, of voor uitgebreide wandelingen. Het openluchtzwembad in Itter bereikt u in vijf
minuten met gratis toegang met een geldige gastenkaart. Onze twee vakantiewoningen zijn zeer comfortabel ingericht en
vanaf het balkon kunt u genieten van het uitzicht op de omliggende bergen. De Hintenberg Kaminstüberl is een in landhuisstijl
ingerichte studio met een tegelkachel. De Hintenberg Lodge is een appartement met een aparte slaapkamer, de inrichting
combineert het rustieke met het moderne, het heeft een open haard waar u gezellig naar het vuur kunt kijken.



Weidegebied · Rustige ligging · Vrijstaande ligging · Aan de wandelweg · In de buurt van het bos

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Studio, douche, WC, woon- slaapruimte

Das Kaminstüberl mit 47 m² befindet sich im 2. Obergeschoss unseres

Bauernhofes. Das Studio bietet Platz für bis zu 4 Personen - Wohn- und

Schlafraum mit Doppelbett und einem Schlafsofa 170 cm breit. ...

ab

€ 68,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 47 m²

Appartement, douche, WC, 1 slaapkamer

Unser Apartment die "Hintenberg Lodge" mit 60 m² Größe befindet sich

im 2. Obergeschoss des Hofes. Es bietet Platz für bis 5 Personen und

verfügt über ein getrenntes Schlafzimmer mit Doppelbett und ei...

ab

€ 85,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 1 Slaapkamer · 60 m²

Voorwaarden
Inclusief: stroom, water, verwarming, WIFI, parkeerplaats
Exclusief: toeristenbelasting, eindschoonmaak
Huisdieren alleen op aanvraag € 8,-/dag
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