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Bauernhof Hofbichl - Fam. Faistenauer
Boerderij in Itter

Onze boerderij staat iets boven Itter. Op ca. 900 m zeehoogte heeft u een prachtig uitzicht over de omringende bergwereld.
De sensationele panoramische ligging is in de zomer het perfecte startpunt voor bergtochten op de Hohe Salve.
Ook in de winter kunt u uw skitochten of sneeuwschoenwandelingen direct vanaf de huisdeur starten. U kunt onze
sneeuwschoenen direct ter plaatse gratis lenen. Voor de skiërs en fietsers hebben we een berging beschikbaar voor hun
sportspullen.
Een ander hoogtepunt is de schitterende zonsondergang, waarvan u direct vanaf uw balkon kunt genieten.
Hier hoeft u alleen maar te genieten en kunt u de alledaagse stress vergeten.
In ons gezellige tuinhuisje kunt u de dag met een lekker glaasje wijn afsluiten.

Ook voor de kleintjes hebben we het nodige te bieden. De speelplaats kan te allen tijde door de kinderen gebruikt worden.
Daar vinden ze:

Een schommel Een zandbak Traptractor Ballen, badminton, enz. Zomers worden onze schapen en onze twee katten graag
geaaid....



In de buurt van het bos · Vrijstaande ligging · Bergachtige ligging · Weidegebied · Direct aan het fietspad · Rustige ligging · Aan de

wandelweg



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/2 slaapkamers/douche, wc

Dit gezellige vakantie-appartement biedt plaats aan max. 5 personen.

Indeling: compleet ingerichte woonkeuken (slaapbank is hier indien u

met 5 personen komt), badkamer met wc, grote slaapkamer voor 3...

ab

€ 87,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 1 Slaapkamer · 55 m²

app/2 slaapkamers/douche, wc

In dit moderne vakantie-appartement hebben we plek voor max. 6

personen. Indeling: lichte woonkamer (slaapbank is hier indien u met 6

personen komt), praktische en compleet ingerichte keuken met afwas...

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-6 Personen · 1 Slaapkamer · 65 m²
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app/1 slaapkamer/douche, wc

Heel gezellige, nieuwe vakantiewoning voor 2 - 3 personen. 1 Grote

woonkeuken, sat-tv, 1 grote slaapkamer, bad/wc. Mooi, zonnig balkon.

De hele vakantiewoning heeft een houten vloer.

ab

€ 78,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 40 m²

Voorwaarden
* wifi
* huisdieren toegestaan - 18€/nacht, zonder voer
* bbq mogelijkheid
* gratis parkeerplaatsen voor onze gasten
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