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Haus Rabl
Boerderij in Itter

Vakantie op de boerderij staat voor frisse lucht en ontspanning. Vergeet de stress van alledag en kom bij ons tot rust!
In onze authentieke stal wonen koeien, varkens, kippen, katten en een hond.

In ons huis in Itter in de regio Hohe Salve komt iedereen aan zijn trekken. Van skiën tot langlaufen en van fietsen tot wandelen
in de zomer, is alles direct vanuit ons huis mogelijk.
In de winter ligt de dalafdaling van de Salvista gondelbaan direct naast ons huis.
Op slechts een paar minuten lopen (ca 200 m) staat de Salvista Gondelbaan van Itter, waarmee u direct in SkiWelt Wilder Kaiser
– Brixental kunt instappen.
Direct naast de gondelbaan vindt u Intersport Okay waar u bijvoorbeeld fietsen kunt huren of in de winter uw skies veilig in het
skidepot kunt opslaan.
Het Wilde Kaiser gebergte biedt zowel in de winter als in de zomer talrijke mogelijkheden voor uitstapjes en sportieve
activiteiten.

- Gratis wifi
- Skiberging met garderobe naast de entree
- Kinderspeeltuin
- Huisdi...



Direct aan het fietspad · Aan de wandelweg · Direct aan de skipiste · Rustige ligging



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, douche en bad, WC, 2 slaapkamers

Hier komt u bij de panoramatour door de vakantiewoning Pölvenblick:

De 80 m² grote vakantiewoning "Pölvenblick" biedt plaats aan 8

personen. Het appartement ligt op de 2e verdieping en heeft 3 slaap...

ab

€ 190,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-8 Personen · 3 Slaapkamer · 80 m²

Appartement, bad, WC, 3 slaapkamers

Appartement "Berggefühl" ligt op de 1e verdieping en is barrièrevrij

bereikbaar. Het appartement biedt een keuken met zitmogelijkheid,

een aparte badkamer en wc, 1 tweepersoonsslaapkamer, 1 driepersoo...

ab

€ 155,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2-6 Personen · 2 Slaapkamer

Voorwaarden
Inclusief: verwarming, water, stroom
Exclusief: toeristenbelasting, eindschoonmaak

https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/haus-rabl.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Haus+Rabl
https://www.kitzbueheler-alpen.com/nl/hosa/accommodatie/boeken/haus-rabl.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Haus+Rabl


Haus Rabl
Boerderij in Itter

Schwendt 13/3
A-6305 Itter
E-mail: info@kodahof.at
Telefoon: 0043 664 75126350
http://www.kodahof.at/


