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MIDWEEK NAAR HET SAUERLAND 
 

In het prachtige, rustieke Sauerland kunt u vooral genieten van de heerlijke natuur. Dit gebied heeft in 
alle jaargetijden veel te bieden. In de winter behoort Sauerland tot een van de beste 
wintersportgebieden van Duitsland. Terwijl er in de zomer veel te beleven is, zoals wandeltochten, 
winkelen, diverse cafés en bistro’s en diverse bezienswaardigheden in de nabije omgeving. 
 
Tijdstip:                     Maandag 4 t/m vrijdag 8 november 2019 
Hotel:                      Hotel Resort Winterberg, In der Renau 1, Winterberg 
Website:    https://www.hotelwinterberg-resort.nl/nl/ 
 

                                     
 
Het volledige reisprogramma treft u hieraan.   
Alle in het reisprogramma opgenomen excursies e.d. zijn in de prijs inbegrepen.  
Deze 5-daagse excursie reis kunnen wij u aanbieden voor: 
2 – persoonskamer:                   € 329,00 p.p. 
1 – persoonskamer toeslag van €   40,00 p.p.  

Inclusief: 

• 4 nachten verblijf in Hotel Resort Winterberg, In der Renau 1, Winterberg 
• Reis per Comfort Class touringcar; 
• Ervaren chauffeur/reisleider;  
• Verzorging op basis van half pension vanaf de lunch (Warstein) op maandag t/m het ontbijt op 

vrijdag;  
• Afscheidsdiner;  
• Bezoek met rondleiding aan de Warsteiner Brauerei;   
• Bezoek met rondleiding aan Residenzschloss Arolsen; 
• Bezoek aan en demonstratie glasblazen in een glasblazerij in Willingen; 
• Bezoek aan het Curioseum in Willingen; 
• Bezoek met rondleiding in het Upländer Milch Muhseum; 
• Bezoek aan de Bilsteinhöhle of Wildpark in Warstein; 
• Bezoek aan de Kunstsmederij Schutte in Oberkirchen; 
• Bezoek aan de Kahler Asten; 
• Alle entreegelden voor genoemde bezoeken en excursies; 
• Toeristenbelasting. 

 

https://www.hotelwinterberg-resort.nl/nl/
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Exclusief:  
Verzekeringen, deze kunt u wel via Country Travel afsluiten:  

Annuleringsverzekering  7,2 % en reisverzekering € 2,50 per dag. 
• De niet vermelde maaltijden 
• Uw persoonlijke uitgaven zoals drankjes e.d.  

 
 

 
DAGPROGRAMMA MIDWEEK SAUERLAND 

 
 

Maandag  4-11-2019. 
Vanuit uw woonplaats vertrekken we naar het Sauerland. Maar, we starten de reis met een kopje koffie 
met vlaai. Voordat we aankomen in het hotel bezoeken we nog de Kahler Asten. Aansluitend vertrekken 
we naar Hotel Resort Winterberg in Winterberg.   
 
Dinsdag 5-11-2019. 
Na het heerlijke ontbijt brengen we een bezoek aan het mooie plaatsje Willingen dat u naar hartenlust 
kunt verkennen. Natuurlijk brengen we een bezoek aan de plaatselijke glasblazerij. Tevens laten we ons 
rondleiden met proeverij in het Upländer Milch Muhseum. We keren weer tijdig terug naar het hotel.  
 
 
Woensdag 6-11-2019. 
Na het ontbijt brengen we een bezoek aan de Kunstsmederij Schütte in Oberkirchen  Na de middag gaan 
we de geboorteplaats van Koningin Emma bezoeken in het Residenzschloss Arolsen in Bad Arolsen. 
Hierna rijden we weer terug naar het hotel.   
 
 
Donderdag 7-11-2019. 
We brengen een bezoek aan de Warsteiner Brauerei, waar u ook van een kleine lunch kunt genieten. In 
de namiddag bezoeken we de Bilsteinhöhle in Warstein of als alternatief kan men een wandeling maken 
door het naastgelegen  Wildpark van de stad Warstein. De terugweg naar het hotel zal weer tijdig 
worden aangevangen. 
 
 
Vrijdag 8-11-2019. 
Het laatste ontbijt is alweer een feit. Maar voordat we weer naar Nederland gaan, gaan we eerst nog 
naar het zeer bijzondere Curioseum in Willingen. Bekomen van verbazing en oude herinneringen rijden 
we verder richting Nederland, waar we in Soerendonk van ons afscheidsdiner gaan genieten. Daarna 
wordt u weer teruggebracht naar uw woonplaats.   
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Minimum aantal deelnemers: 40 of 20 kamers  
( per reis zijn maximaal 9 eenpersoonskamers beschikbaar )   
Om organisatorische redenen kan worden afgeweken van het programma.  

 
 
 
  

Contact gegevens:  
Adres :    Lochtenburg 47  
Postcode :   5481 CN  
Woonplaats :  Schijndel  
Telefoon no. :  +31 (0) 73 - 68 92 606  
Mobiel no. :  +31 (0) 6 - 22 57 40 38  
Email :     info@countrytravel.nl  
Website :   www.countrytravel.nl 


