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4 Dagen genieten op een van de mooiste plekken van Sauerland!

Op een van de mooiste plekken in Sauerland genieten
Wilt u er even tussenuit en bij onze oosterburen verblijven? Verblijf samen met uw familie, vrienden of met z'n tweetjes in het 4-sterren
superior huis en ontdek wandelend of fietsend de schitterende natuur van Sauerland. In het superior huis kunt u heerlijk ontspannen in de
sauna of uzelf trakteren op een massage.

Genieten in het Sauerland
Dit prachtige 4-sterren superior huis 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.

Hotel en kamers
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.
Designer kamer (4 sterren): exclusieve kamer in het hoofdgebouw met douche / toilet en / of bad, stoomdouche, bubbelbad, telefoon, gratis
toegang tot internet, faxaansluiting, flatscreen, radio, CD -speler, haardroger, cosmetische spiegel, zitting, gedeeltelijk galerij, originele
designmeubels.
Schoolgebouw (4 sterren): ruime kamers met douche / toilet, telefoon, faxaansluiting, flatscreen, zithoek, sommige met hemelbed, sommige
met galerij.
Pastorie kamer (3 sterren): rustieke kamers in het bijgebouw (op ongeveer 100 meter) met douche / toilet en / of bad, telefoon, fax, satelliettv, haardroger, telefoon in de badkamer, zithoek, gedeeltelijk erker of balkon.

Bij dit 4-daags arrangement is inbegrepen:
Welkomstdrankje
3 Overnachtingen
3x Ontbijt
3x Een 3-gangenmenu of buffet
Gratis parkeren
Gratis wifi
Gratis gebruik van de Finse sauna
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Gratis gebruik van het e-bike laadstation

Prijs: € 257,00 p.p op basis van een verblijf in de pastorie/ schoolgebouw kamer.
Mocht u liever in een designerkamer verblijven? De prijs per persoon is € 410,00 voor een designerkamer.
De prijs voor dit 4-daags arrangement is geldig tot en met 28 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.

Liever een nacht langer verblijven?
In het 5-daags arrangement is inbegrepen:
Welkomstdrankje
4 Overnachtingen
4x Ontbijt
4x Een 3-gangenmenu of buffet
Gratis parkeren
Gratis wifi
Gratis gebruik van de Finse sauna
Gratis gebruik van het e-bike laadstation

Prijs: € 341,00 p.p op basis van een verblijf in de pastorie / schoolgebouw kamer.
Mocht u willen verblijven in een designer kamer, dan is de prijs per persoon € 545,00.
De prijs voor dit 5-daags arrangement is geldig tot en met 28 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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