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Bauernhof Litzlhof
Boerderij in Itter

Bij ons op de boerderij kunt u ontspannen in een idyllische en gezellige sfeer, bijkomen van de stress van het dagelijks leven en
uw ziel tot rust laten komen. In de zomer is onze boerderij het ideale startpunt voor vele wandel- en fietstochten in de
Kitzbüheler Alpen. 's Avonds kunt u dan met uw dierbaren genieten van de zonsondergang. In de winter, afhankelijk van de
sneeuwcondities, lopen de skipiste met directe toegang tot de SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental en de langlaufloipe direct langs
het huis. We bieden ook een skiruimte om uw skiuitrusting op te bergen.

Niets staat een geslaagde, stressvrije vakantie nog in de weg.



Direct aan het fietspad · Rustige ligging · Stadsrand · Vrijstaande ligging · In de buurt van het bos · Direct aan de loipe · Direct aan de

skipiste · Weidegebied



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, bad, WC, 4 of meer slaapkamers

Ons in 2019 compleet gerenoveerde appartement biedt plaats aan 12

personen. Het appartement heeft alles wat het hart begeert en biedt u

een sprookjesachtig uitzicht. Het appartement is verdeeld over ...

ab

€ 35,47
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

4-12 Personen · 4 Slaapkamer · 145 m²

Appartement, bad, WC, 1 slaapkamer

Welkom op het Litzlhof, uw kleine & fijne vakantieappartement in Itter

in Tirol. Het rustieke vakantieappartement bevindt zich op de

benedenverdieping en biedt u een woonkamer met flatscreen-tv, grat...

ab

€ 60,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-2 Personen · 1 Slaapkamer · 60 m²

Voorwaarden
Zuiver bronwater uit onze eigen bergbron.
Inclusief veel parkeermogelijkheden voor het vakantieappartement.
Dit vakantieappartement biedt Ski in & out, indien er goede sneeuwcondities (natuursneeuw) zijn.
Huisdieren helaas niet toegestaan!
Dit huis wordt niet verhuurd aan werklui!

Inchecken vanaf 14 uur
Check-Out tot 09.00 uur
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