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5 daags Romantisch Kerstarrangement - Kerst vieren in
Sauerland

Romantische Kerst in Sauerland
Geniet van de Kerstdagen in het prachtige Sauerland. Wij geven een romantisch tintje aan uw feestdagen. In het 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.

De kamers - Comfortabel ontspannen
De ruime en vriendelijk ingerichte comfortkamers zorgen ervoor dat u zich hier prettig voelt. 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 Mehnesee. 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 5-daagse Kerst arrangement in Sauerland is inclusief:
4 Overnachtingen in een standaardkamer
4x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een welkomstdrankje
1x Een themabuffet op 22 december
1x Een themabuffet op 23 december
1x Een glühweinmiddag op 24 december
1x Een Kerstbuffet op 24 december
1x Een feestelijk buffet op 25 december
Vrij gebruik van onze KENBALI SPA met sauna, sole stoombad en rustruimte
Gratis Wifi
Gratis parkeren
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Prijs: € 444,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
2-persoonskamer Comfort: € 464,00 per persoon op basis van 2 personen op de kamer.
2-persoonskamer Comfort Plus: € 484,00 per persoon op basis van 2 personen op de kamer.
Superior kamer: € 504,00 per persoon op basis van 2 personen op de kamer.
Honden zijn welkom in het hotel. De toeslag hiervoor is € 12,- per nacht.
De prijs van dit 5-daagse Kerstarrangement in Sauerland is alleen te reserveren met aankomst op 22 december 2021.
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