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Ontdek het Sauerland met een heerlijk 3-daags
Wandelarrangement vanuit Hallenberg

Ontdek het Sauerland te voet met dit 3-daags Wandelarrangement
Het Duitse Sauerland leent zich perfect voor een heerlijke wandeling in de natuur. Vanuit het hotel stapt u zo het bos in en leiden diverse
wandelroutes u naar een prachtig uitzicht over het land der duizend bergen. Bezoek tijdens uw wandeling de pittoreske dorpjes en combineer
dit met een tocht naar de verschillende dammen en meren. Bij terugkomst in het hotel komt u helemaal tot rust in een comfortabele
hotelkamer en geniet u van een heerlijk 3-gangen menu.

Hartelijk welkom
Al sinds 1986 is dit hotel de plek waar u ongestoord kunt genieten van de rust in een schitterende heuvelachtige omgeving met veel
natuurschoon en echte gezelligheid. Een plek waar u zich helemaal thuis voelt en wordt ontvangen met een warme glimlach.
De unieke combinatie van comfort, gastvrijheid, wandelen in de nog gezonde, uitgestrekte bossen, het bezoeken van stuwmeren, pittoreske
dorpjes en oude stadjes met hun karakteristieke kastelen, verschillende sportieve activiteiten in en rondom ons hotel. Dit alles biedt iedere
gast vele mogelijkheden voor een ideale ontspannen vakantie naar wens. Een ervaring die u zich niet mag laten ontgaan!

Het hotel
Het Nederlandstalige hotel biedt in totaal 49 modern ingerichte twee-, drie- en vier-persoonskamers, voorzien van douche, WC, föhn, KTV,
telefoon, wifi, safe en balkon. Waarvan 28 comfortkamers, die direct te bereiken zijn met de lift en voorzien zijn van comfortabele fauteuils.
In het restaurant kunt u elke dag heerlijk wakker worden met een uitgebreid ontbijtbuffet, voor een frisse start van de dag. 's Avonds bereiden
onze enthousiaste koks voor u een voortreffelijk 3-gangen keuzediner, waarbij met eventuele wensen rekening wordt gehouden: bijv. een
dieet. Een glas wijn en een ronde langs het saladebuffet maken een heerlijke maaltijd helemaal compleet. Onze vriendelijke
restaurantmedewerkers staan voor u klaar om u te adviseren voor een bijpassende wijn, vragen of gewoon een gezellig praatje. Ook onze
jonge gasten worden getrakteerd op een verrassend kindermenu naar keuze, tijdens de pauzes kunnen zij gezellig in de speelhoek spelen.

Faciliteiten in het hotel
Naast de prachtige wandelingen, mountainbike- en fietsroutes die direct vanuit het hotel te maken zijn, kunt u natuurlijk ook gebruik maken
van:
overdekte zwembad (55m2, 29 graden)
Finse sauna
bio-sauna
stoombad
whirlpools
solarium
en niet te vergeten onze mooi aangelegde tuin, 18 holes midgetgolf- en allweather tennisbaan (kunstgras).
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Bij dit 3-daags Wandelarrangement in Sauerland is inbegrepen:
2 Overnachtingen in een standaardkamer met balkon
2x Een ontbijtbuffet met een glaasje sekt
2x Een 3-gangen keuzemenu met saladebuffet
Een wandelkaart
Gratis gebruik van zwembad, Finse sauna, biosauna, stoombad en rustruimte (14:30 tot 20:30 uur)
Gratis gebruik van midgetgolf en tennisbaan

Prijs: vanaf € 129,00 p.p. op basis van een 2-persoons standaardkamer met balkon.
Toeslagen:
1-persoonskamer € 10,00 per kamer per nacht
Comfort kamer € 40,00 per persoon voor het gehele arrangement (4 nachten)
Dieren € 8,00 per dier per dag

Verklaring standaardkamer en comfort kamer:
Standaard: 16 m2 / douche / WC / föhn / telefoon / wifi / TV / safe / balkon
Comfort: 25 m2 / douche / WC / föhn / telefoon / wifi / TV / safe / balkon / makkelijk zitje / direct bereikbaar met lift
De prijs van dit 3-daags Wandelarrangement in Sauerland is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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