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Romantisch weekendje genieten in de pittoreske stad Brilon in
Sauerland

Romantisch weekendje weg met uw geliefde
Geniet samen met uw geliefde van een romantisch weekendje weg in Brilon. U wordt hartelijk ontvangen in het hotel en ontvangt in de
hotelbar een welkomstdrankje. Na het gebied wandelend of fietsend te hebben ontdekt, kunt u genieten van een Candle Light
4-gangenmenu in het panoramisch restaurant. Tijdens uw verblijf kunt u heerlijk ontspannen in de spa. Mocht u dat willen, dan kunt u
deelnemen aan de wekelijkse activiteiten of het ontspanningsprogramma.

De schitterende omgeving
In Sauerland kunnen wandelaars en fietsers hun hart ophalen. Met de Sauerland kaart kunt u uw wandel of fietsroute uitstippelen. Trek de
wandelschoenen aan en ontdek de regio op de slingerende paden. U wandelt door divers en verscheidend gebied. Onder begeleiding van
een medewerker kunt u ook een wandeling maken. Uiteraard kunt u het gebied ook verkennen op de fiets. Wanneer u het tournetwerk rond
Brilon volgt, gaat u op en neer over heuvels en bergen, door zachte valleien en eenzame bossen. Aan de rand van de stad vinden
gepassioneerde mountainbikers een trailnetwerk met de TrailGround Brilon dat zowel beginners als gevorderden zal bekoren. Er zijn drie
ronden met lengte van 7 tot 17 kilometer en verschillende moeilijkheidsgraden.
Op slechts 2 kilometer afstand van het hotel ligt een golfbaan. U heeft een adembenemend panoramisch uitzicht over het land van 1000
bergen met slaan van de golfbal. Er zijn 2 golfbanen: een 6-holesbaan en 9-holesbaan. De 6-holesbaan is geschikt voor onervaren golfers.
De 9-holes baan is geschikt voor de ervaren golfer.

De ligging
Het hotel ligt in de paradlage aan de rand van de stad, direct aan het park en aan de rand van het bos. In het hotel kunt u tot rust komen en
ontspannen. Het hotel ligt in het pittoreske en interessante stadje Brilon in Sauerland en verwelkomt zowel vakantiegangers als
zakenreizigers. U wordt uitgerust wakker in een rustige omgeving, de vogels zullen u met hun getjilp wakker wekken.
U kunt de stad van het bos ontdekken, wandelen over de Rothaarsteig of de oude stad verkennen. In het restaurant kunt u genieten van
culinaire hoogstandjes. Op de bowlingbaan kunt u de competitie met elkaar aangaan of u kunt ontspannen in de sauna of in het zwembad.
Tijdens uw verblijf bent u vrij in het gebruik van het recreatieve aanbod.

Bij dit romantisch arrangement zit inbegrepen:
2 Overnachtingen in een suite van ongeveer 45m2
1x Welkomstdrankje in de hotelbar
1x Candle Light 4-gangenmenu in het panoramisch restaurant
Gebruik van de spa met zwembad, sauna, ontspanningsruimte en hotelpark met ligbedden
Donzige badjas voor de duur van het verblijf
Deelname aan de wekelijkse activiteiten- en ontspanningsprogramma zoals yoga, begeleide wandelingen, aquagym en backfit
Sauerland-kaart
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Prijs: € 159,00 p.p op basis van een 2-persoons Suite.
De prijs van dit romantisch arrangement is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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