Bauernhof Hofbauer
Boerderij in Itter
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Meer informatie op https://www.hofbauer-itter.at/

Bauernhof Hofbauer
Boerderij in Itter
Vakantie op de boerderij Hofbauer en in Haus Barbara
Bijkomen kunt u perfect in onze centraal gelegen boerderij "Hofbauer" en het bijhuis Haus "Barbara" op het zonneplateau in het
schilderachtige Itter in de Kitzbüheler Alpen. Onze 2 gezellige appartementen in de boerderij Hofbauer en de 2 ruime
appartementen in Haus Barbara nodigen uit tot verkwikking en ontspanning. De skibushalte, langlaufloipe en de
kruidenier/bakker vindt u direct naast ons huis. De speelweide met schommel, trampoline, tafeltennis etc. laat elk kinderhart in
de zomer sneller slaan. Het hele jaar zijn er dieren op de boerderij te vinden (koeien, kalveren, paard, katten, konijnen, eenden,
kippen etc.).
Gratis wifi. Zowel in de zomer als de winter – de boerderij "Hofbauer" en Haus "Barbara" zijn altijd een reis waard.

Direct aan het fietspad · Rustige ligging · Centrale ligging · Weidegebied · Aan de wandelweg · In de buurt van het bos · Direct aan de loipe ·
Direct aan de skibus/bushalte

Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen
Appartement, douche, 2 slaapkamers
Appartement "Blick ins Inntal" bestaat uit een grote woonkeuken met
eethoek en tv. Onze keuken is compleet ingericht (afwasmachine, grote
koelkast, magnetron, waterkoker, enz.). 1 slaapkamer met twee-...

ab

€ 80,00
per appartement op 20.05.2022

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 62 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc
Appartement "Blick ins Brixental" bestaat uit een grote woonkeuken
met eethoek en tv. Onze keuken is compleet ingericht (afwasmachine,
koelkast, magnetron, waterkoker, enz.). 1 slaapkamer met 2 eenpe...

ab

€ 80,00
per appartement op 20.05.2022

NAAR HET AANBOD

2-5 Personen · 2 Slaapkamer · 62 m²

Voorwaarden
Vakantie op boerderij Hofbauer https://www.hofbauer-itter.at/
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