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Wellness weekend in Winterberg - 3 daags beauty arrangement

Heerlijk beauty arrangement in Winterberg
Wilt u ervaren hoe het is om te verblijven in ons hotel, kom dan naar Winterberg. In de zonnige vallei van de bergen van Winterberg, gelegen
in district Elkeringhausen, kunt u ontspannen en tot rust komen.
Kunt u zich geen voorstelling maken van uw ideale vakantie? Laat u dan verrassen! Een heerlijk beauty arrangement is voor u uitgewerkt.
Wij heten niet voor niets een hotel met beleving!

Hotel en faciliteiten
Het hotel heeft maar liefst twee restaurants, namelijk: restaurant Musica en La Cabeza. Restaurant Musica serveert specialiteiten van over
de hele wereld. La Cabeza is een Mexicaans restaurant.
Het hotel beschikt over een eigen wellness. Een wellness en massageruimten van ongeveer 285 vierkante meter. In de wellness vindt u een
bamboe (Finse) sauna, stoomsauna, infraroodcabine, solarium, een Kneipp-ruimte, zuurstofvitaliteitsbad en avontuurlijke douches. Er is
zelfs een bar waar u uw drankjes kunt bestellen en genieten in het bubbelbad.
U kunt tijdens uw verblijf sporten in de fitnessruimte. De fitnessruimte heeft vijf verschillende apparaten waarop u zich kunt uitleven en
verschillende ontspanningsruimtes in oostere stijl.
In de buitenruimte vindt u een palmzandstrand en enkele watervallen. Het gebied heeft ook een buitenzwembad. Het buitenbad is gevuld met
zout water en verwarmd tot een aangename temperatuur van 27 graden. Bovendien is er een bubbelbad in de bergen en een banja
(Russische houtverwarmde sauna). Daarnaast is er een Finse Dinghy Great. Het plattelandsgevoel wordt behouden door het hoogwaardige
bergeweidek.

Overnachten in een thema kamer
Elke kamer van ons hotel is individueel ingericht met veel aandacht voor detail. In alle kamers (14 tweepersoonskamers en familiekamers,
evenals 2 eenpersoonskamers) vindt u volledig uitgeruste badkamers. Naast de douchebenodigdheden treft u hier ook een föhn en een
weegschaal. Badjassen zijn beschikbaar tegen betaling van 20 € bij de receptie.
Andere faciliteiten die u in onze kamers zal aantreffen zijn: vaste telefoon, goed gevulde minibar, wekkerradio met CD, nieuwe LG
flatscreen-schermen tot 80 cm in diameter met verschillende multimedia-aansluitingen, eigen hotel-tv-programma, kabel- en betaal-tv, gratis
internettoegang, draadloos gratis radio.
Verder zijn alle kamers uitgerust met een iPod / laadstation / soundbox, evenals een waterkoker en koffiezet apparaat. Alle kamers zijn
uitgerust met plafondventilatoren. De meeste kamers hebben een terras of balkon.

Bij dit 3-daags beauty arrangement is inbegrepen:
Ontvangst met processo
2x Overnachtingen in een thema-kamer
2x Ontbijt (indien gewenst op bed)
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2x Diner of buffet
1x Koffie met gebak
1x Een huiscocktail
Gebruik van wifi en parkeerplaats

Prijs: € 199,00 p.p op basis van een 2-persoonskamer.
De prijs van dit 3-daags beauty arrangement is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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