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Schneiderhof
Boerderij in Itter

De twee terrassen of de kleine, gezellige tuin voor het huis bieden genoeg ruimte om te ontspannen, in de zon te liggen of
gewoon van de dag te genieten. In de aangrenzende stal wonen onze kleine dieren, waar je natuurlijk bij op bezoek mag
komen.
De nieuwe Salvista-10-persoons-gondelbaan in Itter ligt op slechts 5 minuten rijden afstand en biedt de perfecte instap in
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental, een van de grootste en modernste skigebieden van Oostenrijk. Op de talrijke rodelbanen kun
je heerlijk en supersnel, gezellig sleeën en bij de juiste sneeuwcondities heb je niet eens een auto nodig om de langlaufloipe in
te stappen. Door de centrale ligging is het Schneiderhof het perfecte startpunt voor wandelingen met de hele familie door de
Tiroolse alm- en bergwereld, maar ook voor veeleisende tochten naar de hoge bergtoppen van de Kitzbüheler Alpen of het
Kaisergebergte. Een goed onderhouden fietspadennetwerk biedt talrijke mogelijkheden voor uitgebreide fietstochten.
Natuurlijk...



Aan de wandelweg · Rustige ligging · Centrale ligging · Weidegebied · Stadsrand · In de buurt van het bos



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, bad, WC, 4 of meer slaapkamers

Op de begane grond vindt u de grote, goed ingerichte keuken, waar je

gezellig samen kunt koken, eten en kletsen. Er tegenover in de gezellige

woonkamer kunt u tv kijken of opwarmen en uitrusten bij de...

ab

€ 200,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-7 Personen · 4 Slaapkamer · 115 m²

Voorwaarden
In het laagseizoen kunt u op de vertrekdag de hele dag gebruik maken van het huis – check-out tot 18:00 uur. (Alleen geldig bij
vertrek op zondag!)
Geen feesthut!

Huisdieren niet toegestaan.
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