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Bauernhof Vordermühltal
Boerderij in Itter

Om u na een lange rit de moeite van het inkopen te besparen, bieden we op aanvraag een ontbijtmand met producten van
eigen boerderij en/of uit de regio aan.

1 ontbijtmand (klein): broodjes (van de dorpsbakker) / eieren / jam / boter / melk / appelsap / joghurt – € 14,00.
1 ontbijtmand (groot): broodjes (van de dorpsbakker) / eieren / jam / boter / melk / appelsap / joghurt / kaastrio / honing /
kruidenthee – € 30,00.
DE NIEUWE SALVISTAGONDELBAAN IN ITTER
Precies voor de start van het winterseizoen 2020/21 worden de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe, supermoderne
Salvistagondelbaan in Itter afgesloten. Het dalstation van de nieuwe gondelbaan komt in de plaats van het oude dalstation,
ook het lifttraject naar de Kraftalm blijft hetzelfde. Ter hoogte van de Kraftalm wordt een middenstation (1.353 m) gecreëerd
met in- en uitstapmogelijkheden. Het bergstation van de gondelbaan komt op de top van de Kleine Salve (1.560 m). Hierdoor
wordt de Salvistagondelbaan in Itter ca. 650 meter langer. E...



Weidegebied · In de buurt van het bos · Direct aan de skibus/bushalte · Vrijstaande ligging · Direct aan het fietspad · Stadsrand



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

app/2 slaapkamers/douche of bad, wc

Groot appartement voor 1-5 personen (75 m2) bestaat uit een

keuken/woon/eetkamer, 1 badkamer met douche en WC, een aparte

WC en 2 aparte slaapkamers. Slaapkamer 1 is uitgerust met een

tweepersoonsbed ...

ab

€ 30,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 75 m²

Appartement, douche of bad, WC, 2 slaapkamers

Groot appartement voor 1-5 personen (75 m2) bestaat uit een

keuken/woon/eetkamer, 1 badkamer met douche en WC, een aparte

WC en 2 aparte slaapkamers. Slaapkamer 1 is uitgerust met een

tweepersoonsbed ...

ab

€ 38,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 75 m²
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Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

Groot appartement voor 1-5 personen (75 m2) bestaat uit een

keuken/woon/eetkamer, 1 badkamer met douche en WC, een aparte

WC en 2 aparte slaapkamers. Slaapkamer 1 is uitgerust met een

tweepersoonsbed ...

ab

€ 30,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 75 m²

Appartement, bad, WC, 2 slaapkamers

Groot appartement voor 1-5 personen (75 m2) bestaat uit een

keuken/woon/eetkamer, 1 badkamer met douche en WC, een aparte

WC en 2 aparte slaapkamers. Slaapkamer 1 is uitgerust met een

tweepersoonsbed ...

ab

€ 38,00
per persoon op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-5 Personen · 2 Slaapkamer · 75 m²

Voorwaarden
Inclusief: stroom, water, verwarming, beddengoed en handdoeken, internet, sat-tv, parkeerplaats en WIFI in het hele huis
Exclusief: toeristenbelasting, eindschoonmaak

Een wasruimte met wasmachine en droger is beschikbaar tegen een vergoeding.

Maximaal 1 huisdier is op aanvraag welkom!
Huisdieren EUR 20,- per dag.
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