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Haus Barbara
Boerderij in Itter

Welkom!

Onze boerderij en Haus Barbara zijn centraal in Itter gelegen.

Onze boerderij Hofbauer in de origineel Tiroolse stijl en Haus Barbara liggen midden in het Brixental in het centrum van Itter en
bieden alles voor een verkwikkende, onvergetelijke vakantie.
Het ideale startpunt voor vele wandelingen en allerlei soorten uitstapjes. Vlakbij het zwembad, tennisbanen, Hexenwasser
(bergavonturenwereld), Hohe Salve, recreatiepark Salvenaland, SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, langlaufloipe en filmlocaties
van “der Bergdoktor” liggen ook op slechts een paar minuten afstand.
Gelegen op een zonnig hoogplateau staat onze boerderij met veel dieren, die er het hele jaar aanwezig zijn, zoals koeien,
kalfjes, konijnen, eenden, pony,… We bieden een grote speelweide om je uit te leven met tafeltennis, trampoline, schommel…
Onze gezellige vakantiewoningen en kamers zijn van alle gemakken voorzien. Afwasmachine, oven, badkamer met douche en
wc … Gratis parkeerplaatsen. Naast onze boerderi...



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

aan de loipe · Aan de wandelweg



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche, WC, 4 of meer slaapkamers

Het nieuwe, compleet ingerichte appartement heeft 4 slaapkamers, (3

twee-persoonsslaapkamers en 1 vier-persoonsslaapkamer). De drie

moderne badkamers zorgen voor optimaal comfort. Het appartement

heef...

ab

€ 175,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

4-10 Personen · 4 Slaapkamer · 100 m²

Appartement, douche, WC, 3 slaapkamers

Het nieuwe, compleet ingerichte appartement heeft 3 slaapkamers (1

twee-persoonskamer en 2 vier-persoonskamers). De 2 moderne

badkamers zorgen voor optimaal comfort. Het appartement heeft

rondom een g...

ab

€ 175,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

4-10 Personen · 3 Slaapkamer · 100 m²

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