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Prijzen in Euro, excl. SauerlandCard/toeristenbelasting

@

P✸✸✸✸ F✸✸✸

Kieferneck | Willingen/Kaart B9 | Hotelbewegwijzering 147 rood

Dat willen we...

Telefoon
Telefax
Email
www.

B. u. G. Fistler
Sonnenweg 18
34508 Willingen
+49 (0) 56 32.66 52
+49 (0) 56 32.46 17
info@hauskieferneck.de
hauskieferneck.de

Tip:
rustige
ligging

Mountainbike of wandelschoenen
– bij ons bent u altijd op de goede
weg. Een uitgestrekt en goed bewegwijzerd net van wandel- en
fietspaden zorgt voor een afwisselend activiteitenprogramma. We
adviseren graag. En voor de ontspanning bemiddelen we graag
een wellnessarrangement
in onze zusteronderneming.
Vraag onze folder aan en bekijk
onze advertentie voor vakantiewoningen op blz. 101.

Ideaal voor wandelaars en mountainbikers
LIGGING: onze accommodatie ligt op een rustige zuidhelling.
Te voet is het naar het centrum met de vele kuur- en recreatiemogelijkheden maar een paar minuten.

PRIJZEN per persoon per dag incl. ontbijt
aant.

1
2
3
3

type
1 pers. k.
2 pers. k.
Comf. 2 p.k.

app.

16 bedden

weekend

vanaf 3 n

vanaf 5 n

36–39
32–35
37–40
39–42

34–37
30–33
35–38
37–40

32–35
27–30
32–35
35–38

VAKANTIEWONING p. dag voor 2 personen
aant. sterren pers.

3
3

F✸✸✸
F✸✸✸

2
2–3

m2

38
45

slaapk. van. 3 n van. 5 n van. 7 n

1

51–55 46–49 43–46
54–59 49–52 46–50

Kinderen t/m 3 jaar gratis,
t/m 6 jaar 9.– p. dag,
t/m 12 jaar 13.– p. dag.
Beddengoed incl., iedere
volgende persoon 13.– p.
dag, kinderen t/m 3 j.
gratis, t/m 6 j. 6.– p. dag,
t/m 12 j. 8.– p. dag.

@

KAMERS: aangename, behaaglijk ingerichte comfortabele
kamers met een gezellige zithoek, douche, wc, satelliet tv,
gedeeltelijk met keukenblok en vanaf het balkon altijd een
prachtig uitzicht op Willingen en de omliggende bergen.
FACILITEITEN: infrarood-sauna en solarium.
BIJZONDERHEDDEN: 's ochtends met een uitgebreid ontbijt
verwend worden, daarna een wandeling door bos en weide
of met de mountainbike. Afsluitbare fietskelder met
wasmogelijkheid.

Christel | Willingen/Kaart C10 | Hotelbewegwijzering 241 rood

Highlights voor groot en klein
boekbaar zondag t/m vrijdag

Telefoon
Telefax
Email
www.

5 overn. incl. uitgebreid ontbijtbuffet
in een 2 pers. kamer met ap. zithoek,
satelliet tv, douche, wc, incl. SauerlandCard, 1x pannenkoeken eten naar
keuze. Per persoon
175.–
inkl. SauerlandCard.

Familie Berthold
Schwalefelder Straße 7
34508 Willingen
+49 (0) 56 32.66 38
+49 (0) 56 32.44 38
info@haus-christel-willingen.de
haus-christel-willingen.de

Alternatief: 4 nachten per pers.

Tip:
ook met vakantiewoningen

Prijzen gelden niet tijdens feestdagen, Kerst, jaarwisseling, carnaval en
skispringen.

Wij zorgen voor een droomvakantie

PRIJZEN per persoon per dag incl. ontbijt
aant.

type
1 pers. k.
Comf. 2 p.k.

weekend

25 bedden

vanaf 3 n

vanaf 5 n

1
38–52
36–45
6
38–52
36–45
4
app.
38–52
40–45
VAKANTIEWONING p. dag voor 2 personen
aant. sterren pers.

2
1
2
1

2–3
2
2–4
2–6

m2

40
35
60
75

37
36
36

slaapk. van. 3 n van. 5 n van. 7 n

1
1
1
2

-

54
52
60
72

54
52
60
72

Ki. bij de ouders op de
kamer t/m 3,99 jaar gratis,
t/m 12 bij 15.– p. dag.
Toeslag HP 19.–.
Iedere volgende pers. 13.–.
Beddeng. en handd. incl..
Deelname ontbijtbuffet (10.–).
Ki. t/m 3,99 jaar gratis,
t/m 12 jaar 10.–.

140.–

LIGGING: ons familiaire pension ligt in het centrum van
Willingen – de sport- en medische faciliteiten zijn te voet snel
te bereiken.
KAMERS: royaal wooncomfort, ingericht met zachte kleuren
en warm hout. Door de optische deling van het woon- en
slaapgedeelte zijn de kamers gezelliger. Gedeeltelijk met een
mooi balkon.
VAKANTIEWONINGEN: voor 2 – 6 pers., met aparte slaapkamer, keukenblok, satelliet tv, douche, wc en gedeeltelijk met
een mooi balkon.
FACILITEITEN: veel ruimte voor ontspanning en luieren. Het
recreatieaanbod en de keuze uit kleine delicatessen in ons
pension geven ons pension een bijzonder karakter.
BIJZONDERHEDEN: onweerstaanbaar – zoete en hartige crèpes
en pannenkoeken, wafels, strudelvariaties en soezen in ons
„Pfannkuchenstübchen”.

