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Stegerbauer
Boerderij in Kirchbichl

Onze familievriendelijke boerderij ligt heerlijk en biedt u zowel in de zomer als de winter het ideale startpunt voor diverse
recreatieve mogelijkheden. Geniet vanuit uw appartement van het uitzicht op Schloss Itter en de Hohe Salve.

Start direct vanaf de deur met een avontuurlijke fietstocht (fietsweg direct achter het huis) of ontdek de veelzijdige
wandelmogelijkheden bij ons in de Kitzbüheler Alpen. Bijzondere tip: een uitstapje de, waarschijnlijk, mooiste uitzichtsberg van
Tirol op - de Hohe Salve (ook comfortabel bereikbaar met de gondelbaan vanaf Hopfgarten).
In de winter bent u in een paar minuten bij de instap van SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, het grootste aaneengesloten
skigebied van Oostenrijk (ca. 1,5 km).

Dieren op de boerderij: koeien, kalfjes, geiten, kippen, katten, konijnen, bijen - hulp in de stal mogelijk.
Verse producten van eigen boerderij, zoals hooimelk, eieren van kippen met uitloop en bijenhoning - natuurlijk bieden we
indien gewenst ook graag een broodje...



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

wandelweg



Kamers en appartementen
Huidige aanbiedingen

Appartement, bad, WC, 4 of meer slaapkamers

De vakantiewoning heeft een woonkeuken, 4 slaapkamers voor in totaal

9 personen, 2 badkamers met douche, 2 wc´s, overal balkon.

Beddengoed en servies aanwezig.

ab

€ 100,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

1-9 Personen · 4 Slaapkamer · 100 m²

Appartement, bad, WC, 1 slaapkamer

De vakantiewoning is ingericht met een woonkeuken, 1 slaapkamers

voor in totaal 2 personen, 1 badkamer, separate wc, balkon,

beddengoed, servies.

ab

€ 80,00
per appartement op 25.05.2023

NAAR HET AANBOD

2 Personen · 2 Slaapkamer · 65 m²

Voorwaarden
Prijzen inclusief verwarming, stroom.
Exclusief: toeristenbelasting, eindschoonmaak

Handdoeken zelf meenemen a.u.b.
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