Groepsuitjewintersport.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Gourmet arrangement - 3 dagen genieten in Sauerland

Heerlijk 3 dagen genieten in Sauerland
Gezelligheid, gastvrijheid, lekker eten samen, mooie natuur en dat voor een goede prijs! Dat heeft u met dit speciale Gourmet arrangement,
lekker genieten in het Sauerland. Neem familie en vrienden mee en maak er een heerlijk weekend van samen!

Genieten in het Sauerland - 3 dagen er tussen uit
Dit prachtige 4-sterren Hotel ligt in het rustige bergdorp Eisborn in de regio Sauerland. Vanaf Arnhem is het ongeveer 2 uur rijden en
eenmaal aangekomen kunt u hier heerlijk genieten van de prachtige natuur, gastvrijheid en culinaire hoogstandjes in dit hotel. Maak een
heerlijke wandeling, pak een drankje op het terras dat fantastische vergezichten heeft of relax in de eigen wellness.

Het hotel
Het hotel beschikt over verschillende kamers, een gastronomisch restaurant, Josi's bar en u kunt uiteraard gratis parkeren bij het hotel. Het
hotel bestaat uit historische gebouwen met klassiek en modern design. Alle kamers beschikken over een licht interieur met televisie, WiFiinternet en een eigen badkamer.

Verschillende type kamers
Designer kamers (4 sterren) Exclusieve kamer in het hoofdgebouw met douche / toilet en / of bad, stoomdouche, jacuzzi, telefoon, gratis
toegang tot internet, fax, flatscreen, radio, CD -speler, haardroger, cosmetische spiegel, zitting, gedeeltelijk loft, originele designmeubels.
Schoolgebouw (4 sterren) Ruime kamers met douche / toilet , telefoon, fax , flatscreen , zithoek , sommige met hemelbed , sommige met
galerij.
Pastorie Kamer (3 sterren) (ca 16-25 m2) Rustieke kamers in het bijgebouw (op ongeveer 100 meter) met douche / toilet en / of bad ,
telefoon, fax , satelliet-tv , haardroger, telefoon in de badkamer, zithoek, balkon of ramen gedeeltelijk.

Bij dit speciale Gourmet arrangement is inbegrepen:
Welkomstcocktail
Fruitmand bij aankomst
2 Overnachtingen in een romantische kamer
2x Ontbijtbuffet
1x Een regionaal 3-gangen menu bij het haardvuur
1x Een 4-gangen Gourmetarrangement met feestelijke tafeldecoratie in Restaurant Herman's
Gebruik van de Finse Sauna en de rustruimtes
Gratis gebruik van parkeerplaats en WiFi

Gourmet arrangement - 3 dagen genieten in Sauerland

Pagina 1/2

Groepsuitjewintersport.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00
Prijs: € 199 p.p. op basis van een 2-persoonskamer in het Pfarrhaus of Schulhaus.
€ 249.00 p.p. op basis van een design kamer met Whirpool
De prijs van dit Speciale Gourmet arrangement is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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