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OVERNACHTING IN HET HOTEL

JE PERFECTE TIJD BEGINT HIER

EifelAdventures

2 - 4 personen (50 m2)

Dit vakantiehuisje heeft een ruime woon-/slaapkamer met een 
fl atscreen-tv, een aparte slaapkamer, een modern uitgeruste 
keuken, een comfortabele badkamer met douche en toilet incl. 
haardroger en een grote overdekt terras met zithoek en een 
eigen parkeerplaats. Daarnaast bieden wij gratis WLAN.

ZELFCATERING (PER PERSOON & NACHT)

Volwassenen  ................................................................................................................. 39,00 €

Volwassenen (vanaf 3 nachten) ................................................................. 34,00 €

Kinderen (5 – 14 jaar)  ........................................................................................... 17,00 € 

Kinderen (tot 4 jaar)  .............................................................................................. GRATIS

Slaap sofa (3e en 4e persoon)  .................................................................... 17,00 € ....................................................................

KUSCHEL - SUITES
2 personen (30 m2) 

ADVENTURE - SUITES
2 - 3 personen (35 m2) 

Onze suites hebben een ruime woon-/slaapkamer met een 
fl atscreen-tv, een comfortabele badkamer met douche en toi-
let incl. haardroger en een balkon. Daarnaast bieden wij gratis 
WLAN.

OVERNACHTING & ONTBIJT

(PER PERSOON & NACHT)

Volwassenen  ...................................................................................................... 51,00 €

Kinderen (5 – 14 jaar)  ................................................................................ 29,00 € 

Kinderen (tot 4 jaar)  ................................................................................... GRATIS

Slaap sofa (3e persoon)  .......................................................................... 29,00 €

OPENINGSTIJDEN

VAKANTIEHUISJESUITES

Seizoen:

19 februari tot 19 december

Check-In op de dag van aankomst vanaf 13:00 uur

Check-Out op de dag van vertrek tot 11:00 uur

DROMEN IN DE BOMEN
Als u uw overnachting bijzonder wilt maken, kunt u ook bij ons 
overnachten in een boomtent op ca. 3 meter hoogte. Meer 
informatie hierover vindt u op onze homepage. 

CATERING
Naast onze ersteklas accommodatie bieden wij u een delicieus
ontbijt voor de perfecte start van de dag. In onze biertuin kunt 
u genieten van diverse snacks zoals frietjes, een worstje in een 
broodje, een lekker ijsje, huisgemaakt gebak en warme en koude
dranken. Na voorafgaande reservering kunt u diverse lunch-
mogelijkheden reserveren voor groepen vanaf 10 personen. 
Of u kunt uw verblijf afsluiten met een heerlijke BBQ.

EXTRA OPTIES

Babybed (eenmalig) ................................................................... 10,00 €

Hond (per nacht)  ........................................................................    8,00 €

Toeslag eenpersoonskamer (per nacht) .................... 10,00 €



MINIGOLF

ONTSPANNING MIDDEN IN DE NATUUR, GECOMBI-
NEERD MET BUITENGEWONE AVONTUREN!

Zin in een speciale reis? Het dagelijks leven ontsnappen en 
tegelijkertijd heerlijke avonturen beleven? Wij hebben precies 
wat jij zoekt: een korte reis, een romantisch weekend, een 
gezinsvakantie of een avontuur programma. Wij bieden u de 
perfecte overnachting!

Onze hoogtepunten in een oogopslag:

• Moderne suites, appartementen en een vakantiehuisje 

(voor in totaal 38 personen)

• Alle accommodaties hebben een balkon of terras met een 

prachtig uitzicht op het omliggende landschap

• Comfortabel ingerichte ontbijtkamer

• Biertuin in het aangrenzende vakantie en attractiepark 

EifelAdventures met de mogelijkheid om een ijsje of zelf-

gemaakt gebak te eten, cocktails te drinken of in onze 

hangmat te ontspannen

• Eerstklas avonturen zoals ziplining, adventure-minigolf, boccia, 

cross – jeu de boules en voetbal-biljart

• Complementair overnachtingsavontuur in een boomtent 

„Dromen in de bomen“

• Perfecte locatie midden in de natuur – ideaal voor lange wandel-

en fi etstochten (direct gelegen aan het wandel- en fi etspad)

• Groot zonneterras en groenvoorzieningen

• Gratis WLAN

• Gratis parkeren

• Opslag voor motoren en fi etsen

• Conferentiezaal met beamer, fl ipchart en presentatiekoff er

De interactie van avontuur en natuur maakt jouw berblijf bij 
ons onvergetelijk!

ONZE HIGHLIGHTS APPARTEMENTEN SONNENSCHEIN APPARTEMENTEN SONNENTRAUM

4 - 5 personen (45 m2)

Naast dezelfde uitrusting inrichting als onze Sonnenschein 
accommodaties, beschikken deze appartementen ook over 
een aparte slaapkamer met twee eenpersoonsbedden.

OVERNACHTING & ONTBIJT

(PER PERSOON & NACHT)

Volwassenen  .....................................................................49,00 €

Kinderen (5 – 14 jaar)  ................................................29,00 €

Kinderen (tot 4 jaar) ....................................................GRATIS

Slaap sofa (5e persoon)  ...........................................29,00 €

ZELFCATERING (VANAF 3 NACHTEN)

(PER PERSOON & NACHT)

Volwassenen   .........................................................................................32,00 €

Kinderen (5 – 14 jaar)  ....................................................................12,00 €

Kinderen (tot 4 jaar)  ....................................................................... GRATIS

Slaap sofa (5e persoon)  ..............................................................12,00 €

2 - 3 personen (40 m2) 

Onze appartementen hebben een ruime woon-/slaapkamer 
met een fl atscreen-tv, een modern uitgeruste kitchenette, een 
comfortabele badkamer met douche en toilet incl. haardroger 
en een balkon. Daarnaast bieden wij gratis WLAN.

OVERNACHTING & ONTBIJT 

(PER PERSOON & NACHT)

Volwassenen  .............................................................................................................49,00 €

Kinderen (5 – 14 jaar)  ...........................................................................................29,00 €

Kinderen (tot 4 jaar)  ..............................................................................................GRATIS

Slaap sofa (3e persoon)  .....................................................................................29, 00 €

ZELFCATERING (VANAF 3 NACHTEN) 

(PER PERSOON & NACHT)

Volwassenen   ................................................................................................................32,00 €

Kinderen (5 – 14 jaar)   .........................................................................................12,00 €

Kinderen (tot 4 jaar)   ............................................................................................ GRATIS

Slaap sofa (3e persoon)  ..................................................................................... 12,00 €




