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Paasarrangement - vier Pasen in het Sauerland

Paasarrangement in het Sauerland
Wij nodigen u uit om het eerste lange vrije weekend van het jaar te komen vieren in het Sauerland. Wij bieden een scala aan van culinaire
hoogstandjes, ontspanning en rustgevende wandelingen door het platteland.

Met het Paasweekend genieten in Het land van de duizend bergen
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 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 WIFI 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.

Ontspannen in de eigen wellness in het hotel
Onze KENBALI bevindt zich op de 5e verdieping van het hotel en biedt 250m2 wellness ruimte. De SPA is in Afrikaanse stijl in gericht en
beschikt over twee omkleedruimtes, een massageruimte, relaxruimte, rustruimte, solarium, sauna, stoombad, belevenis douchen en een
zonneterras.

Dit Paas arrangement in Sauerland is inclusief
Welkomstdrankje
3 Overnachtingen met een Paas verrassing op de kamer
3x Ontbijtbuffet met verse eieren en pannenkoeken
3-gangen Buffet op zaterdag- en zondagavond
Goede vrijdag visbuffet (alternatief mogelijk)
Paasvuur op de Kaiserhöhe
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Late check out op de dag van vertrek tot 14.00 uur
Gratis gebruik van onze Kenbali SPA met sauna, stoombad en solarium
Gratis wifi

Prijs: € 256,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Dit Paasarrangement is alleen te reserveren voor de periode van 15 april tot 18 april 2022.
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