WILLINGEN
Ma 02.07.2018 – Do 05.07.2018
4 dagen
Hotelovernachtingen:
3 x overnachting in half pension in Willingen/Sauerland
comfortabele kamer met douche of bad en WC
gratis gebruik van verwarmd binnenzwembad
gratis gebruik van verschillende sauna (infrarood sauna, stoomkabine,…)
Prijs: 310 € single toeslag = 50 €

ONDERWEG BIEDT BENELUX CARS U 1X GRATIS KOFFIE MET VERRASSINGSGEBAK

Dag 1 (MAANDAG 02.07.2018)

07u30 Lommel garage ‐ 07u45 Overpelt ziekenhuis ‐ 07u50 Neerpelt station ‐ 08u00 Achel Quatre Bras ‐ 08u10
Hamont Axa Bank ‐ 08u30 Bree Colruyt ‐ 08u35 Kinrooi pleintje
Na het vertrek richting Sauerland waar u Willingen vrij kan ontdekken met onderweg vrijblijvende stops.
Wij zijn trots u een uitstekend hotel aan te bieden in Willingen.
Hotel Gobel is een traditioneel hotel in het centrum van Willingen. Deze accommodatie beschikt over een gratis spa
met een zwembad, gratis Wifi en een mooi ingericht restaurants. Alle unieke ingerichte kamers hebben een satelliet
tv. Het wellnesscentrum bestaat uit een zwembad, een Finse sauna, een infraroodsauna en een bubbelbad. Het hotel
is verfraaid met mediterrane muurschildering, mozaïektegels en sfeervolle verlichting en vormt een ideale plek om te
ontspannen. Het verwarmde binnenzwembad is 14 meter lang.

Dag 2 (DINSDAG 03.07.2018)
Na een overvloedig ontbijtbuffet hebben wij voor u een gids voorzien voor een korte wandeling met
informatie in Willingen.
In de namiddag gaan we naar de druipsteengrotten Atta‐höhle in Attendorn, een onderaards
spannend avontuur.(+/‐ 9 €) Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel.

Dag 3 (WOENSDAG 04.07.2018)
Na een rijkelijk ontbijt gaan we richting Meschede voor een boottocht op het
Meer. Bij de halte waar de boot jullie laat uitstappen wacht de bus jullie op om
naar Warstein te rijden.
Daar wacht jullie een verrassend bezoek aan de brouwerij van Warstein
U wordt ontvangen in de bioscoop van Warsteiner
U krijgt een multimedia voorstelling in
het Rotarium theater
U maakt een tour (per wagonnetjes) door
de Warsteiner brouwerij
U mag gratis proeven
Avondmaal en overnachting
Dag 4 (DONDERDAG 05.07.2018)
Na het ontbijt pakken we onze koffers en rijden we naar Arnsberg. Arnsberg is
de historische toegangspoort tot “het land der duizend bergen”. Hier
kenmerken glooiende landschappen, heldere meren
en groene bossen. Na dit mooie bezoek huiswaarts,
met onderweg nog een vrijblijvende stop.

NB in voorkomende omstandigheden kunnen er wijzigingen optreden in het reisplan.

