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3 dagen Wandelen in Duitsland - Sauerland actief arrangement

Wandelen in het Sauerland - Sauerland actief
Houdt u van wandelen? Ontdek te voet de mooiste plekjes van het Sauerland. Heerlijk genieten en weg van het dagelijkse leven. U komt
helemaal tot rust. Geniet van de bergen, de prachtige groene bossen en de mooie meren op uw tocht. Verschillende wandelroutes kunt u
hier beleven. U ontvangt bij aankomst de desbetreffende routes.

De kamers - Comfortabel ontspannen
De ruime en vriendelijk ingerichte 2-persoonskamers zorgen ervoor dat u zich prettig en geborgen voelt. Comfortabele bedden zorgen voor
een optimale nachtrust. Alle kamers zijn voorzien van douche of bad, toilet, telefoon, LCD-SAT-TV, leesstoel, bureau en gratis W-LAN
toegang.

Sundern en omgeving - Optimaal genieten
Het hotel ligt 200 meter vanaf het centrum van het kleine stadje Sundern, gelegen midden in het Sauerland. Hier kunt u gezellig shoppen. In
de directe omgeving vindt u de Sorpesee, Hennesee en Möhnesee. Verder loont zich een stadsrondleiding door de historische stadjes
Arnsberg en Soest. In de omgeving rondom de Sorpesee zijn veel wandel- en fietspaden, watersport mogelijkheden en een klimparcours
direct aan het water. Rondom de dorpjes Hellefeld en Altenhellefeld vindt u de uitgebreide wandelweg van het 'Alte Testament'. In het op
slechts 12 km gelegen skigebied Wildewiese kunt u heerlijk wandelen, langlaufen of skiën.

Bij dit 3-daags Wandel arrangement in Sauerland is inbegrepen:
2 Overnachtingen in de gewenste kamertype
2x Genieten van een heerlijk ontbijtbuffet met daarbij verse eiergerechten en pannenkoeken
Wandelkaart en routes
2x Een heerlijk buffet
U heeft gratis toegang tot de eigen Spa Kenbali met sauna, stoombad en ontspanningsruimte

Prijs: € 161,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Wilt u langer blijven dan kan dat uiteraard!
Prijs met 3 overnachtingen: € 238,00 p.p.
Prijs met 4 overnachtingen: € 310,00 p.p.
Geef bij uw reservering door hoeveel nachten u wenst te verblijven.
De prijs van dit 3-daags Wandel arrangement in Sauerland is geldig tot 21 december 2021 met uitzonderingen van de feestdagen.
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