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Tweetalig begeleide reisALL-IN SAUERLAND ZORGELOOS GENIETEN
DUITSLAND 5 DAGEN

SCHLOSSHOTEL SOPHIA *** 
Ons Enjoy Schlosshotel Sophia ligt in het dorp Bleiwäsche met haar 
eeuwenoude steengroeven en mijnen. De centrale ligging op de grens 
van het Sauerland en Teutoburgerwald maakt deze ligging uniek, en 
geeft u het beste van deze 2 zeer geliefde vakantiegebieden.
Schlosshotel Sophia heeft een capaciteit van 48 kamers, allen met 
balkon en per lift bereikbaar, voorzien van badkamer met douche of 
Bad, toilet, föhn en televisie met alle Nederlandse zenders, gratis WIFI 
en zithoek. In ons restaurant “Rosengarten” wordt u dagelijks verwend 
met een uitgebreid “Enjoy” ontbijtbuffet, warme lunch en een culinair 
3 gangen keuze diner. Geniet van een lekker hapje en een drankje in 
onze hotelbar, bij de open haard in de lounge  waar regelmatig vertier 
en entertainment is zoals Live muziek, Magic Woboshow, avondwan-
deling etc.

FACULTATIEVE UITSTAPPEN:
Soest  € 21,00 p.p.
Willingen & Winterberg € 55,00 p.p.
Olpe & de Biggesee € 16,00 p.p.
Balve, Altena & Attendorn € 49,00 p.p.
Keulen Inclusief

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs tot en met 19/04/2022) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2022 werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De 
vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon).
** In dezelfde kamer met 2 volwassenen / Wij raden niet aan om met 3 volwassenen één kamer te nemen omdat dit niet ten goede komt aan uw comfort en privacy. 

Prijs per persoon - 5 dagen - Volpension

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

28/04 – 17/07 – 14/08 – 27/09/2022 € 499,90 € 474,91

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
•  Niet beschreven lunchen en dranken
•  Uitstappen en toegangsgelden 
•  Reis-en annuleringsverzekering (€ 4 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

Inclusief:
✓ Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet,  
     dvd, on board entertainment systeem en airco
✓ Professionele begeleiding van een ervaren Herman &  
     Vandamme – gids.
✓ Verwelkoming met koffie en gebak
✓ 4x Overnachting in Enjoyhotel Schlosshotel Sophia
✓ 4x Ontbijtbuffet
✓ 4x Warme lunch of lunchpakket 
✓ 3x Uitstekend driegangen keuzemenu
✓ 1x Uitstekend Dinerbuffet
✓ Gratis koffie- & theecorner
✓ Dagelijks alle drankjes van 17 – 24.00 u. inbegrepen:  
     Bieren, wijnen, fries- en vruchtendranken, jenevers &  
     Apfelkorn
✓ Elke avond animatie met o.a. live muziek, dorpswandeling  
    en wijnproeverij
✓ Stadsbezoek Keulen

Vol pension &  

dagelijks alle drankjes 

van 17–24.00 u. inbe-

grepen: Bieren, wijnen, 

fris- en vruchtendranken, 

jenevers & Apfelkorn

geen singlesupplement !
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