GENIETERSREIS
4 DAGEN RELAXEN IN SAUERLAND EN ZIJN MOOIE MEREN

O
PRO M
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8.3 / 10
VERTREK OP MAANDAG 20.09.2021
TERUG OP DONDERAG 23.09.2021
INBEGREPEN
>> Een hotel met prima beoordeling en prachtige ligging
>> Een uitmundend goede keuken en service !!
Wij zijn trots u een uitstekend hotel aan te bieden !
Hotel Gobel is een traditioneel hotel in het over de streek. De middag besteden we in het
centrum van Willingen. Deze accommodatie sfeervolle Winterberg, waar zonnige terrassen,
beschikt over een gratis spa met een zwembad, leuke restaurantjes en bezienswaardigheden u
gratis Wifi en een mooi ingericht restaurant. Alle uitnodigen. In de omgeving zijn een aantal
unieke ingerichte kamers hebben een satelliet wandelroutes uitgezet en kunt u even lekker de
tv. Het wellnesscentrum bestaat uit een benen strekken.
zwembad, een Finse sauna, een infraroodsauna DAG 3 (WOENSDAG 22.09.2021)
en een bubbelbad. Dineren doen we onder We rijden vanmorgen naar het lieflijke
begeleiding van een meesterlijke kok met vestingstadje Attendorn. Hier heeft u de
internationale gerechten en specialiteiten uit gelegenheid om een bezoek te brengen aan de 3
het Hochsauerland. S’avonds kan u zich à 4 miljoen jaar oude druipsteengrotten met
vermaken in de bierstube van het hotel of in één prachtige stalagmieten en stalactieten. Hier
van de talrijke cafés in de omgeving.
liggen twee grote stuwmeren, de Biggesee en de
aansluitende Listersee. De stuwmeren zijn
DAG 1 (MAANDAG 20.09.2021)
Via de opstapplaats in Lommel rijden we naar ontstaan door de aanleg van een 400 meter
Sauerland, onze vakantiebestemming Willingen, lange en 50 meter hoge stuwdam. Beide meren
vormen een natuurgebied en in de zomer
waar we gastvrij ontvangen worden.
worden hier veel watersporten beoefend. Wij
DAG 2 (DINSDAG 21.09.2021)
Nadat we op ons gemak hebben genoten van doen het rustig aan en maken een ontspannen
ons ontbijt, stappen we in de touringcar voor rondvaart over de Biggesee.
een tocht naar de Kahler Asten, met 842 meter DAG 4 (DONDERDAG 23.09.2021)
een van de hoogste bergen van het Sauerland. Na het ontbijt vertrekken we richting België. We
Vanaf de uitkijktoren en de bekende rijden langs de Möhnesee en brengen een kort
panoramabrug heeft u een spectaculair uitzicht bezoek aan Dortmund waar u kunt winkelen.
PRIJS: 389 € PP 4 DAGEN in half pension (hotel met zwembad, finse sauna, stoombad,
infraroodcabine en bubbelbad)
SINGLE TOESLAG: 50 €

