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Romantische Droom - 3 dagen romantisch genieten in Sauerland

3-daags uitje in Duitsland - Relaxen en romantisch genieten
Eén van de meest romantische manieren om iemand te zeggen "ik hou van jou", is hem of haar te verrassen met een verblijf in dit
romantische hotel. Hier kunt u op elk gebied genieten: in prachtig mooie kamers en suites, in de uitgebreide natuurlandschappen of bij
hoogwaardige gerechten en dranken.

Romantiek in Het land van de duizend bergen
In dit hotel hebben we alles en doen we vooral alles, zodat u zich bij ons bijna thuis voelt. Bijna...want het mag tenslotte best nog mooier als
thuis zijn. Het 4-sterren hotel ligt in het hartje van de stad Sundern in het Sauerland. Het hotel is bekend om zijn individuele service en de
Afrikaanse flair.

Programma - Geniet van een heerlijk diner bij kaarslicht
Wij ontvangen u met een prikkelend glas prosecco. 's Avonds kunt u in ons à la carte restaurant exclusief dineren (dit is niet in het
arrangement inbegrepen).
De 2e dag begint na een uitgeslapen nacht met een heerlijk ontbijt. Aansluitend verwennen wij u met een ontspanningsmassage en 's avonds
tovert het keukenteam voor u een romantisch 4-gangen diner bij kaarslicht.
Op de 3e dag geniet u van een heerlijk ontbijt (tegen toeslag ook op uw kamer geserveerd) waarna u de prachtige natuur van het Sauerland
kunt verkennen.
Graag bieden wij u ook een late-check-out aan.

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.

Dit 3-daags Romantische arrangement in Sauerland is inclusief:
2 Overnachtingen in een romantisch gedecoreerde kamer
2 x ontbijtbuffet met verse eiergerechten en pannenkoekjes
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Een glas Prosecco en pralines
1x Een 4-gangen-candle light-dinner (exclusief dranken)
Een ontspanningsmassage (30 minuten, kan samen genomen worden)
Badjas en slippers
Vrij gebruik van sauna, Turks bad, rustruimte en zonneterras

Prijs: € 169 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
De prijs van dit 3-daags Romantische arrangement in Sauerland is geldig tot en met 20 december 2019 met uitzondering van de
feestdagen.
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