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4-daags Fietsarrangement in het mooie bosrijke Sauerland

Fietsend Sauerland ontdekken
Sauerland is een schitterende omgeving om per fiets te ontdekken. Vanuit het hotel kunt u diverse fietstochten maken, de fietstochten
verschillen van elkaar in kilometers en hoogtemeters. Na een heerlijke dag in de buitenlucht te zijn geweest, kunt u in het hotel onder het
genot van een kopje koffie/thee en gebak de dag bespreken of tot rust komen in de sauna.

Kamers
Comfortkamer bergzijde zonder balkon: de kamer is voorzien van een Eastborn boxspringbed, lcd-televisie, comfortabele zithoek. De
badkamer is voorzien van douche, toilet, wastafel en föhn.
Comfortkamer bergzijde met balkon: de kamer is voorzien van een Eastborn boxspringbed, lcd-televisie, comfortabele zithoek. De
badkamer is voorzien van douche, toilet, wastafel en föhn. Deze kamer beschikt over een balkon met 2 stoelen en 1 tafeltje.
Comfortkamer Panoramablick: vanaf het balkon heeft u uitzicht op Bad Laapsphe en de natuur. De kamer is uitgerust met een Eastborn
boxspringbed, lcd-televisie en zithoek. De badkamer is voorzien van een douche, toilet, wastafel en föhn.
Familiekamer: de kamer bestaat uit 2 slaapkamers en worden gekoppeld door een halletje en een gezamenlijke badkamer. De badkamer is
voorzien van bad en/of douche, wastafel, toilet en föhn. De slaapkamer voor de volwassenen is voorzien van een Eastborn boxspringbed. De
kinderen slapen in een stapelbed, tevens is op de kinderkamer een extra bed aanwezig. Vanuit beide kamers heeft u een prachtig uitzicht over
de stad. Deze kamer is uitgerust met een lcd-televisie, telefoon en zithoek.
Alle kamers zijn rookvrij.

Maak een prachtige fietstocht
In Sauerland en Bad Laasphe kunt u zich uitleven op de hellingen of op uw gemak fietsen door de valleien. Onderstaande fietsroutes starten
en eindigen in Bad Laasphe.
Ederauen: een fietsroute van 47 kilometer lang. Deze fietsroute heeft een hoogtemeter van 950 meter. U start de tocht op Wilhelmsplatz en
leidt u onder andere naar de Mythen, Neesbachtal, Harfeld, Beddelhausen en via kasteel Wittgenstein gaat u terug naar Bad Laasphe.
Boxbachtal: deze fietstocht is de kortst benoemde tocht en heeft een hoogtemeter van 300. Met de fietstocht passeert u de bergrug
Wiesenbach, Boxbachtal, Hesselbach, Laaspherhütte en Bad Laasphe.
Hessisches Hinterland: de fietstocht is maar liefst 65 kilometer lang. Tijdens de fietstocht komt u langs Breidenbach, Wolzhausen, Lixfeld,
Laasphe en via Banfe gaat u terug naar Bad Laasphe.

Bij dit 4-daags Fietsarrangement is inbegrepen:
3 Overnachtingen in een comfortkamer bergzijde zonder balkon
3x Een uitgebreid ontbijtbuffet
3x Een 3-gangen dinerbuffet
Consumpties tussen 15:00 - 24:00 uur
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Koffie/thee met gebak tussen 16:00 - 17:00 uur
Gebruik zwembad, fitness, sauna en kneipp-ruimte
Uitstapjesboekje t.w.v. € 2,50
Parkeren
Wifi

Prijzen:
Januari, februari, november en december
Aankomst zo, ma en di: € 179,00 p.p.
Aankomst woe, do, vr en za: € 189,00 p.p.
Maart, april, juni en oktober
Aankomst zo, ma en di: € 189,00 p.p.
Aankomst woe, do, vrij en za: € 199,00 p.p.
Mei, juli, augustus en september
Aankomst elke dag: € 219,00 p.p.

Upgrade op aanvraag
Toeslagen
Eenpersoonstoeslag: € 20,00 per nacht
Toeslag bergzijde met balkon: € 5,00 p.p.p.n.
Toeslag panoramazicht met balkon: € 10,00 p.p.p.n.
Toeslag familiekamer: € 12,50 p.p.p.n.
Toeslag luxe panoramazicht: € 15,00 p.p.p.n.

Kinderen
Kinderen 0 t/m 2 jaar: € 15,00 per verblijf
Kinderen 3 t/m 12 jaar: 50 % korting op arrangement
De prijs van dit 4-daags Fietsarrangement is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen
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