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Heerlijk Wandelarrangement en slapen in een sfeervol landhuis in
Siegen

Voor de echt wandelliefhebbers!
Wandelen op de Rothaarsteig, die maar liefst 158 kilometer lang is. Dit arrangement is een echte aanrader voor de wandelliefhebbers. U
overnacht in een comfortabel ingerichte kamer met een fantastisch uitzicht op het landschap. Begin de dag met een uitgebreid ontbijt en stel
uw eigen lunchbox samen voor uw wandeling. Na een actieve dag kunt u heerlijk ontspannen in het wellnesscentrum.

Sfeervol landhuis in historisch stadje Siegen
Het hotel bevindt zich in een ruim park in het Langenbachtal natuurreservaat. Voor de hotelgasten is er gratis toegang tot het
wellnesscentrum. U kunt genieten van de sauna’s, een stoombad en ontspanningsruimte. In het restaurant kunt u genieten van de heerlijke
bereidde gerechten. De keuken serveert regionale, vlees, vis en vegetarische gerechten en seizoensgebonden specialiteiten. Voor dagen met
mooi weer kunt u genieten van de zon op het tuinterras.

Hotelkamers
Het hotel beschikt over 91 kamers, suites en appartementen die zijn verdeeld over het hoofdgebouw en individuele pensions die zich in het
park bevinden. Ze zijn licht en bieden veel comfort- en ontspanningsmomenten met een prachtig uitzicht op het park.
De modern ingerichte kamers variëren van standaardkamers, naar familiekamers tot suites er is dus voor iedereen genoeg keuze. Alle kamers
beschikken over een badkamer met douche, telefoon, haardroger, tv en een bureau.
De comfortabele standaardkamers zijn te vinden in ons pittoreske park. De kamers hebben een comfortabel eenpersoons- of
tweepersoonsbed en een zithoek met een bureau. De badkamer is ruim en biedt veel comfort. Sommige van de standaardkamers hebben
schuine plafonds. Vreemd mooi.
De chique comfortkamers zijn modern en ruim en bevinden zich op verschillende locaties ten opzichte van het park, de Langenbach-vallei of
het bos. Wat pittoresk! U kunt vanaf het balkon genieten van het uitzicht vanuit sommige kamers. Bovendien hebben de comfortkamers een
gezellige zithoek en een ruime badkamer.
Alle superior kamers bevinden zich in het hoofdgebouw van het hotel en hebben een gezellige boxspringbed. De aparte zithoek met
comfortabele fauteuil biedt nog meer momenten van welzijn. In de ruime badkamer vindt u voldoende ruimte en comfort. En aan uw eigen
bureau kunt u ontspannen werken, ansichtkaarten schrijven - en uw gedachten laten afdwalen.
Samen zijn: de ruime familiekamers bevinden zich in het hoofdgebouw van het hotel en hebben een apart woon- en slaapgedeelte. Perfect
voor jong en oud. Met een slaapbank in de woonkamer kunt u uw kind onderbrengen. En aan de balie kunt u ontspannen werken, thuis
vakantiegroeten schrijven - of laat uw gedachten de vrije loop.

Bij dit 3-daagse wandelarrangement is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
2x Een 3-gangen diner of buffet
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1x Een lunchpakket
Toegang tot het welnesscentrum

Prijzen:
Vanaf € 156,00 p.p. op basis van een Standaard 2-persoonskamer.
Vanaf € 166,00 p.p. op basis van een Comfortabele 2-persoonskamer.
Vanaf € 176,00 p.p. op basis van een Superior 2-persoonskamer.

Vindt u 3 dagen te kort, kies dan voor een 4-daags arrangement.
Hierbij is inbegrepen:
3 Overnachtingen
3x Een uitgebreid ontbijtbuffet
3x Een 3-gangen diner of buffet
2x Een lunchpakket
Toegang tot het wellnessccentrum

Prijzen:
Vanaf € 234,00 p.p. op basis van een Standaard 2-persoonskamer.
Vanaf € 249,00 p.p. op basis van een Comfort 2-persoonskamer.
Vanaf € 264,00 p.p. op basis van een Superior 2-persoonskamer.

Liever 5 dagen er op uit?
Vindt u 4 dagen te kort en wilt u langer genieten van de prachtige omgeving, kies dan voor het 5-daagse arrangement.
4 Overnachtingen
4x Een uitgebreid ontbijtbuffet
4x Een 3-gangen diner of buffet
3x Een lunchpakket
Toegang tot het wellnesscentrum

Prijzen:
Vanaf € 310,00 p.p. op basis van een Standaard 2-persoonskamer.
Vanaf € 330,00 p.p. op basis van een Comfort 2-persoonskamer.
Vanaf € 350,00 p.p. op basis van een Superior 2-persoonskamer.
De prijzen van dit Wandelarrangement in Siegen zijn geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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