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4-daagse Fietsvakantie in het Duitse Saarland

4-daagse Fietsvakantie in Saarland
Op 3 uur rijden van Maastricht ligt dit sfeervolle hotel in de Duitse stad St. Wendel in de streek Saarland. Vanuit het hotel kunt u heerlijke
fietstochten maken en in het hotel zijn deze fietstochten beschikbaar, deze varieren van vlakke tot wat uitdagender fietstochten.

Het hotel
Dit sfeervolle hotel ligt midden in het centrum van St. Wendel en ligt op zo'n 3 uur rijden van Maastricht. In het hotel kunt u culinair genieten en
van de sauna en wellness gebruik maken bij het zusterhotel aan de golfbaan. Vanuit het hotel kunt u lekker fietsen, wandelen en uiteraard
golfen.

Kamers
Alle 55 kamers, waaronder de Luis-suite - sommige met balkon - zijn individueel ingericht met geselecteerde meubels, volledig voorzien van
airconditioning en hebben tv-, ISDN- en DSL-aansluitingen. De badkamers zijn voorzien van een douche of ligbad.
De standaardkamers zijn 20 m2, de charme kamers zijn 24 m2 en de suites 30 m2.
U voelt zich hier thuis en kunt genieten van rust en ontspanning na een drukke dag.

Culinair
In de keuken gebruiken de koks verse producten en komen de ingrediënten rechtstreeks van de producent of de groothandelsmarkt de
keuken in. Vers als de vis van Fischer! Knapperig, lekker en gezond! Wij serveren internationale gerechten en regionale specialiteiten. We
hechten net zoveel belang aan de opleiding van onze medewerkers in de keuken en het restaurant als aan de kwaliteit van onze gerechten.

Fietsen
Het Sankt Wendeler Land nodigt u uit om te gaan fietsen met zijn ongerepte natuur, talrijke uitkijkpunten en bezienswaardigheden, evenals de
zeer goed bewegwijzerde fietspaden. Het dichte netwerk van ongeveer 300 kilometer aan fietspaden maakt individuele reisplanning en
routecombinaties mogelijk. Van de gezinsvriendelijke vlakke tocht via volledig bewegwijzerde rondroutes tot de steile tocht op grote hoogte.
Alles is mogelijk afhankelijk van de conditie en het tijdsbudget van de fietser. Door de vele MTB- routes is St. Wendeler Land ook een
eldorado voor mountainbikers. De stad St. Wendel is al jaren een bekende wielermetropool, waar al wereldkampioenschappen en Duitse
kampioenschappen werden gehouden.
De verbindingen met nationale fietspaden, zoals het Saarland-fietspad of het Nahe-fietspaden maken de vele mogelijke combinaties van
deze regio tot de populairste fietsregio van Saarland.
Vlakke tochten zoals de Wendelinus fiets- en wandelroute (12,3 km) en de Fritz Wunderlich-route (24 km) zijn bijzonder geschikt voor
gezinnen met kinderen. Ze lopen over voormalige spoorlijnen en zijn daardoor gemakkelijk te berijden. Ook de rondweg rond de Bostalsee (8
km) en de Primstalsperre (13 km) bevatten nauwelijks hellingen. Aan de andere kant zijn cirkelvormige routes zoals het Schaumbergfietspad (40 km) of het Ostertal-Höhen-fietspad (39 km) iets veeleisender.

Bij deze 4-daagse Fietsvakantie in Saarland is inbegrepen:
3 Overnachtingen
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2x Een uitgebreid ontbijt
Op de 1e avond een Tarte flambée-avond
Op de 2e avond een 3-gangen menu
Op de 3e avond een heerlijk 4-gangen menu
2x Een lunchpakket om mee te nemen tijdens uw fietstocht

Prijs: vanaf € 195,50 p.p. in een klassieke 2-persoonskamer.
1-persoonskamer toeslag € 30,00 per kamer per nacht.

Wilt u een ruimere Charme kamer dan geldt er een toeslag van € 15 per nacht en kamer.
De prijs van deze 4-daagse Fietsvakantie in het Duitse St. Wendel is geldig tot en met 21 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.
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