








meer.

        hoger. 
  groter.
HARTELIJK WELKOM!
LAAT U VERRASSEN!
Willingen is uniek. Dankzij de ongelooflijke variatie aan recreatiefaciliteiten en gastvrij-

heid. Hier is van alles, en óók nog dichtbij: hoge bergen en diepe dalen, natuur en avon-
tuur, ontspanning en nightlife, rust en events, sport, wellness en koeien op de wei-

de. Het meeste is hier groter en hoger dan ergens anders; de hochheidetoren 
of onze skischans, binnenkort komt er ook nog de geplande hangbrug bij.  

Tevens vindt u hier de langste skiafdaling, de hoogste berg en de modernste 
gondellift evenals de langste en modernste stoeltjeslift van het Sauerland.

Willingen heeft één van de beste familiehotels van Europa en één van 
de grootste hotels van Duitsland. Wij zijn daar trots op. Wij den-

ken internationaal maar zijn toch verbonden met ons thuis – onze  
Heimat. 

Neem een kijkje – er is nog MEER
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dichterbij.De horizon

2 | VRIJHEID



waardevoller.
Zó uniek, dat het een beschermd natuurgebied is
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fantastischer.Prachtige      coulissen  
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fantastischer.
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Droompaden bewandelen

natuurlijker.
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      indr ukwekkender.

l

imposanter.
Onze blikvanger

6 | BLIKVANGER



      indr ukwekkender.
Een tijdloze verbinding tussen het Sauerland en Waldecker Land
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imposanter.
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idyllischer. 
Natuurschoonheden
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 groener. Prachtig landschap
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specialer.
Zelden is een plek

10 | HOOGTEPUNT



specialer.

hoger.
Het hoogste punt van Noordwest-Duitsland

Zelden is een plek
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grandiozer.   
Op mooie dagen
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grandiozer.   

verder.
Grenzeloze vrijheid voelen
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ge heimzinniger 

rustiger.
   In je kracht komen

14 | STILTE



    De sfeerge heimzinniger 
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inspirerender.Bezinningsplekken 

16 | BEZINNINGS-
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bestendiger.
De eik in het Ohl – overlevingskunstenaar sinds 300 jaar

inspirerender.
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mysterieuzer.
Magische plekken met geschiedenis
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vergankelijker.
De Schwalenburg – verdwenen sinds de middeleeuwen

mysterieuzer.
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meer.
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LAAT JOUW SPOREN ACHTER
WANDELWERELD WILLINGEN 
Puur natuur, zo ver als het oog reikt. De Willinger 
wandelwereld betovert door zijn diversiteit: bergen 
en dalen, een constante afwisseling van weides, bos-
sen en velden. Deze diversiteit creëert indrukwek-
kende wandelpaden. Een bijzonder mooie en pit-
tige wandelroute is de Uplandsteig met een mix uit 
avontuur, natuurlijke romantiek en prachtige uit-
zichten. Een pelgrimwandeling op de bezinningsweg  
nodigt zowel geest als ziel uit, om de sporen van het 
leven de revuete laten passeren.  Willingen is samen 
met de Sauerländer Wanderdörfer als eerste tot kwa-
liteitsregio benoemd en biedt een goed aangegeven 
netwerk aan wandelpaden.
 
Onze bezinningsplekken laten sporen achter in hart 
en ziel. Ze raken de mensen emotioneel, mentaal en 
spriritueel. Het zijn plekken, waar men heen wandelt, 
de dagelijkse sleur achter zich laat, tot zichzelf komt, 
inspiratie vindt en nieuwe visies opdoet. 

Wandeldagen en wandelweken evenals aantrekke-
lijke arrangementen vindt u op pagina 86 of op onze 
homepage. Alle info staat overzichtelijk in onze wan-
delbrochure, meer hierover op pagina 160. Daar vindt 
u ook de broschure over de bezinningsplekken.



    Ons nieuwe bikepark
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sneller. Harten kloppen

innovatiever.
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sierlijker.Sommige trails zijn
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uitzinniger.Het tempo wordt
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 trotser. Papa is 
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gelukkiger.
Kinderharten kloppen

 trotser.
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TRAILS VOOR IEDEREEN
BIKEWELT WILLINGEN
Helemaal in het hier en nu leven, ver weg van de  
alledaagse sleur. De sportieve uitdaging aangaan en 
de smalle biketrails volgen. De bodem en wortels on-
der de banden voelen. Het indrukwekkende panora-
ma landschap en de diepe, schaduwrijke bossen op je 
in laten werken. Met meer dan 250 km bewegwijzer-
de mountainbikeroutes, de MTB Zone Willingen met 
nieuwe, door Diddi Schneider gemodelleerde flowrou-
tes direct aan de 8-persoons-stoeltjeslift K1 en 100 km 
aan Genussradwege en MTB-routes die exclusief voor 
kinderen ontwikkeld werden. Willingen biedt onuit-
puttelijke mogelijkheden voor mountainbikers. (Race)
fietsers kunnen het Sauerland via mooie routes ont-
dekken, van licht tot zwaar.

Diverse, professioneel gecreëerde routes zoals down-
hill, freeride, north shore of flow country bieden fiets-
plezier voor de iets minder geoefende als ook voor de 
professionele fietsers. Alle info staat overzichtelijk in 
onze bikebrochure, meer hierover op pagina 160.

BIKEWELT WILLINGEN 
WWW.WILLINGEN.DE/BIKE

Touren | Tipps | Infos  

Bikewelt Willingen

höher.

weiter.

mehr.



dynamischer.
Recreatiefaciliteiten, voor elk wat wils

30 | PLEZIER



dynamischer.

veelzijdiger.
Mama, papa, groot en klein, oma, opa – voor iedereen
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moediger.
Jongens en meiden zijn

32 | MOED



stoerder.
Ontdek, wat je allemaal kunt!

moediger.
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      spannender.

avontuur lijker.
            Het bos ontdekken

34 | KIDS



      spannender.Vakantiebelevenissen

avontuur lijker.
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wilder.
De vogels zijn   
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aangrijpender.
Onverwachte ontmoetingen
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toffer.
Onvergetelijke vakantie
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natter.
Het wordt  
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ONGELOOFLIJK VEELZIJDIG
RECREATIEPARADIJS
WILLINGEN
De vakantieregio Wllingen heeft een groots aan-
bod aan recreatiefaciliteiten. Tijdens elk seizoen  en  
onder alle weeromstandigheden worden er voor on-
ze gasten fantastische faciliteiten en activiteiten aan-
geboden.   
  
In de zomer, ook met temperaturen boven de 30° C  
kunt u op de indoor-ijsbaan cool rondjes schaatsen. 
Het nieuwe Lagune-Zwemparadijs zal naar verwach-
ting tijdens het voorjaar in 2022 weer geopend wor-
den. Verheugt u zich op  bijzonder zwemplezier. U 
kunt ook dan `s winters weer buiten zwemmen - met 
een halve meter sneeuw aan de rand van het zwem-
bad. Willingen is altijd spannend.

Sport, spel, plezier en avontuur zorgen voor onver- 
getelijke vakantie momenten. Kies uit waar u zin in 
heeft: klimmen, op de kartbaan snelle rondjes rijden, 
bowlen in het bowlingcenter en nog veel meer. Bent 
u al eens in een 3-D midgetgolfhal met blackligt ge-
weest? Dit moet u écht eens doen – de magische fan-
tasiewereld zal u verbazen.  
   
In de glasblazerij kunt u met plezier bekijken, hoe 
de glasmaker van poeder een glazen bol blaast. Kijk 
bij het brouwen van bier over de schouder van de 
brouwmeester mee. In de leisteenmijn ziet u hoe het 
er vroeger aan toe ging. Beleef zelf het adembene-
mende perspectief van de skispringers boven op de 
grootste schans ter wereld. 

40 | RECREATIE
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MEINE CARD PLUS
Houders van de MeineCardPlus kunnen gebruik ma-
ken van diverse recreatiefaciliteiten. In de adverten-
ties van de accommodaties kunt u zien waar u deze 
kaart cadeau krijgt.

ÉÉN VAKANTIE IS NIET GENOEG
Een druk programma voor de kids: van de speelhal en 
het Wild- und Freizeitpark over het doe-mee-circus tot 
gezellige events of een belevingsdag op de boerderij. Er 
valt zo veel te zien en te doen, dat één vakantie zeker 
niet genoeg is!
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INDRUKWEKKEND
RECREATIEWERELD
WILLINGEN 
Nr. 1  recreatieparadijs

140  gratis recreatiefaciliteiten met  
                                 gebruik van de MeineCardPlus

150  recreatiefaciliteiten en activiteiten          
                                 alléén in Willingen

400                  accommodaties

10.000  bedden

1,2 miljoen            overnachtingen per jaar  

Alle info vindt u overzichtelijk in onze brochure „familie & 
recreatie“, meer hierover op pagina 160. 

FAMILIE & FREIZEIT  
WWW.WILLINGEN.DE/FAMILIE

Sport | Spaß | Abenteuer

Familie & Freizeit

vielseitiger.

aktiver.
mehr.



emotioneler.
De alphoorndienst      op de Ettelsberg
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emotioneler.

feestelijker.
Kerkdienst op de berg
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hartelijker.
      Pure    levensvreugde 
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hartelijker.

stralender.
Met mij gaat het goed
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on vergetelijker.

beroemder.Hoe
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on vergetelijker.
Hoe

beroemder.
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groter.
De grootste skischans ter wereld

50 | SKISPRINGEN



gigantischer.
Hier springen de wereldtoppers
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Beste gasten,
 
We vermaken onze gasten graag met kleine, grote en eersteklas evene-
menten. Hoe en in welke omvang dat in het jaar 2021 mogelijk zal zijn, 
kunnen we op het moment van productie van deze gids (herfst 2020) 
nog niet zeggen. Vanzelfsprekend houden we ons aan alle maatregelen, 
waardoor veranderingen van het programma mogelijk zijn.

HIGHLIGHTS 2021
EVENEMENTEN
14.01. – 17.01.  Winterse wandeldag
29.01. – 31.01.  FIS Wereldcup Skispringen
06.02. – 07.02.  FIS Continentalcup Skispringen
05.04. – 10.04.  12e SPRING GemeindeFerienFestival
18.04.   Marsch Marsch - Blaasmuziek Frühschoppen
25.04. – 09.05.   Kulinarische Schlendertage
26.04.    VW kever-rally als onderdeel van  
   de Kulinarischen  Schlendertage
06.05.    Gondeldiner als onderdeel van 
   de Kulinarischen Schlendertage
09.05.   3e Warsteiner Mühlenkopf-Kraxler
27.05.    Gondeldiner als onderdeel van  
   de Kulinarischen Schlendertage
28.05. – 30.05.  23e Continental Bike-Festival (mountainbike)
12.06.   8e Viva Willingen
17.06. – 19.06.  Extrem extrem wandelevenement
03.07. – 05.07.  Schützenfest
08.07. – 11.07.  5e Bike-Week (Harley-bijeenkomst)
17.07. – 19.07.  Schuttersfeest
24.07. – 26.07.   Schuttersfeest
25.07.   Kneipp-/kruidenmarkt
06.08.   Willingen-Open-Air:  
   Die Fantastischen Vier
07.08.   Willingen-Open-Air:  
   Sarah Connor, Max Giesinger
21.08.   5e Schlagerstern
29.08.   Alphoorndienst
10.09.   Cabarettavond met Frieda Braun
31.12.   Groot bal op oudejaarsavond



hoger.8 bergtoppen boven de 800 meter
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unieker.
                  De modernste gondellift ten noorden van de Alpen
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  fantastis cher.
Een dag op de piste

56 | ALPINE SKIËN
        



langer.
 De langste afdaling in het Sauerland

  fantastis cher.
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makkelijker.
Hier leer je ‘t 

58 | NAKOME-
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witter.
Een betoverend winterlandschap
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overweldig ender.
Pure geluksgevoelens

60 | LANGLAUFEN



actiever.
Zuivere lucht maakt je hoofd vrij

overweldig ender.
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le gendarischer.

sprankelen der.
‘s Avonds skiën – pure magie

62 | NIGHTGLOW



le gendarischer.
De après ski is

sprankelen der.
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betoverend er.
Het bos in de winter

64 | WINTER-
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magischer.
Het landschap is één sprookjesbos

betoverend er.
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WINTERBETOVERING
WINTERWERELD WILLINGEN
Zachtjes dwarrelen de vlokken uit de lucht en betove-
ren het landschap. De zon schijnt over de besneeuw-
de weiden en bossen zodat ze fonkelen alsof ze met 
duizende briljanten bezaaid zijn. Struikjes worden 
bizarre sculpturen, de bosbewoners laten eenzame 
sporen achter in de diepe sneeuw. De schoonheid 
van bevroren beekjes en de koude heldere lucht van 
zo’n winterdag, zorgen tijdens een wandeling of een 
romantische arrensleetocht door de stilte van deze 
sprookjesachtige natuur voor een onvergetelijk mo-
ment.
  
Het bijzondere in Willingen zijn de vele mogelijkhe-
den op een betrekkeklijk kleine plek. Het maakt niet 
uit waar u bent, de stilte van het bos is altijd maar op 
een paar stappen afstand. De skipistes rondom Wil-
lingen zijn  snel te bereiken – zó dichtbij het dorp is 
uitzonderlijk.  

meer.

66 | WINTER-
       BEKORING
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WIJ HOUDEN VAN LANGER...
Hier is het grootste skigebied in de omgeving: met 2000 
meter hebben wij de langste afdaling van het Sauerland.  
Niet alleen de gondellift met de grootste capaciteit 
van Duitsland is hier te vinden, ook de nieuwe 8-per-
soons K1 stoeltjeslift is de langste in het Sauerland.

...…EN VAN GROTER   
Het sfeertje van een internationaal skisportdorp is er 
niet alleen tijdens de FIS wereldbeker skispringen aan 
de Mühlenkopfschans – die trouwens de grootste ski-
schans ter wereld is – maar ook elke dag op de pistes 
en ’s avonds bij de legendarische après ski.  



meer.
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WINTERPRET
SKIËN EN MEER
• De langste afdaling in het Sauerland van 2 km!
• In totaal 17 km geprepareerde pistes  
• 1400 m lange Ettelsberg gondellift:  

8-persoons-gondels, 2800 personen per uur
• 1500 m lange 8-persoons-stoeltjeslift  

K1 Köhlerhagen: tot 3000 personen per uur
• 800 m lange 6-persoons-stoeltjeslift Ritzhagen
• 6 sleepliften, 7 transportbanden
• Sneeuwkanonnen voor meer dan 13 km aan pistes 
• Floodlightskiën: 11 afdalingen, 1 rodelafdaling 
• Skischolen (ook voor kinderen) snowboardlessen
• Moderne ski-, snowboard- en sleeverhuur
• Goed onderhouden pistes door 10 moderne 

pistenbully‘s
• Gratis parkeren direct in het skigebied 

1700 auto- en 60 busparkeerplaatsen
• Skipassen: voor 1 dag, 1/2 dag, 2 dagen,  

2,5 dagen, floodlightkaart, vroege-vogel-ticket
• Één kassa- en entreesysteem met handsfreetoegang 

voor alle liften in het hele skigebied van Willingen; 
voor skipassen en puntenkaarten

• Online tickets: skigebiet-willingen.de 
• Wintersport-Arena-Card: kaarten voor 3 – 7 dagen:  

geldig voor meer dan 70 liften in het Sauerland
• ca. 100 km goed geprepareerde loipes op 580 tot  

843 meter hoogte
• 6 loipes zijn door DSV gecertificeerd
• Hooggelegen loipes op 800 m
• Winterwandelwegen
• Sneeuwschoentoeren

Skigebiet | Tipps | Infos   

Winterwelt Willingen

SKIGEBIET WILLINGEN 
WWW.WILLINGEN.DE/WINTER

rasanter.

mehr.

länger.



langzamer.
Even tot rust komen.
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relaxter.
Haal adem en je wordt
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aangenamer.
Onze natuur – een bron van kracht
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belangrijker.
Gezondheid – niets is 
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effectiever.
Onze nieuwe kuren zijn  

belangrijker.
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UNIEKE CONCEPTEN
KUREN
Het is grandioos: een programma dat voor beweging, 
ziektepreventie en behoud van conditie zorgt, gecom-
bineerd met de lifestyle van een bruisende vakan-
tieregio. Willingen biedt als „Heilbad“ op basis van 
Kneipp en als heilklimatisch kuuroord waarlijk één 
van de meest afwisselende kuurplaatsen van Duits-
land. Hiermee slaat Willingen de spijker op z’n kop.

Completeer uw ontspannen vakantiedagen met pas-
sende behandelingen voor een betere gezondheid. 
Een gezondheidsmanager adviseert u al vóór de kuur, 
coördineert al uw afspraken met de arts en de kuurfa-
ciliteiten en begeleidt u tijdens uw verblijf tot aan het 
eindgesprek. Zo doet u ontspannen nieuwe, blijven-
de krachten op.

Alle info staat overzichtelijk in onze kuur-brochure, 
meer hierover op pagina 160.

KUR WILLINGEN 
WWW.WILLINGEN.DE/KUR

Vorsorgekur | Kneipp | Wellness  

Kur 

wohltuender.

wirksamer.

mehr.



rustieker.
Gastvrijkheid   nóg
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beter.
Hier is het leven
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kleurrijker.
De avonden zijn

80 | NIGHTLIFE



gezelliger.
Gewoon leuk uitgaan
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SMULLEN EN UITGAAN 
GENIETEN IN WILLINGEN
Uitgaan in Willingen is puur genot en levensvreugde.
De variatie is groot: een romantisch candle light           
diner, rustieke Alm-Schmankerl, ambachtelijke ge-
rechten uit de Duitse keuken evenals lekkernij-
en uit Italië, Spanje, Griekenland, Nederland, USA 
en Indië. Er zijn originele locaties, zoals de Don Ca-
millo in een voormalige kerk en tal van hutten.  

Culinaire events, zoals de Kulinarische  Schlendertage,  
creëren buitengewone hoogtepunten. U krijgt de   
eenmalige kans om zwevend in de gondellift te  
dineren, in het donker te eten of u wordt met een 
VW-kever van gang naar gang gebracht. Er zijn  
crime diners of tovershows en natuurlijk BBQ-avon-
den in de zomer.

Wij zijn heel trots op onze typisch regionale speciali-
teiten. De Upländer Bauernmolkerei produceert melk-
producten van hoge kwaliteit en ondersteunt daarmee 
bio-boeren uit de regio. Het kleine Milch-Mu(h)seum 
in Usseln vertelt het verhaal. Onze bio-bakker be-
waart zijn kerststollen in de leisteenmijn. Dankzij de 
eersteklas kwaliteit vindt u de kerststol in delicates-
sewinkels in heel Europa, zelfs in de Oriënt en Japan 
is hij bekend. In Usseln wordt de Original Skispringer- 
Salami gemaakt. Waarschijnlijk heeft iedere bezoe-
ker ons bier dat in de brouwerij wordt gebrouwen, al 
eens geproefd. Sinds kort is er nog een bier uit Willin-
gen, wat door een heemse bier-sommelier  gecreëert 
werden ook in Willingen wordt gebrouwen.
 

meer.

82 | WINKELEN
       GENIETEN
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WINKELWERELD WILLINGEN
In de attractieve winkels krijgt u een persoonlijk ad-
vies. De focus ligt op mode, outdoor- en sportkle-
ding, schoenen, modische accessoires, boeken, 
edelstenen, cadeautjes en decoratie.

ZONDAGS WINKELEN
De winkels zijn op 40 zon- en feestdagen in het jaar 
geopend. Een bijzondere dag is de 1e november als 
er in Willingen overal lampjes branden (Lichterglanz)  
en de winkels tot 21 uur open zijn. 
Meer: www.einkaufswelt-willingen.de



Willingen Eimelrod Bömighausen

Willingen

Bömighausen

Hemmighausen
Eimelrod

Neerdar

Schwalefeld

Diemelsee
 Usseln

Welleringhausen

Rattlar
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meer. WILLINGEN
Het grootste dorp met 3101 inwoners en 7420 bed-
den, is tegelijkertijd „Kneippheilbad” en heilklima-
tisch kuuroord.

SCHWALEFELD 

Het wandel- en pelgrimdorp is een „Höhenluft-
kurort“. De pelgrimkerk is een plek om tot inkeer te 
komen. www.schwalefeld.de 

USSELN
Het heilklimatische kuuroord Usseln heeft 1.951 
inwoners en 1.589 bedden. Een actief dorpsleven, 
het openlucht zwembad en het „MUHseum” zijn 
noemenswaardig. www.usseln.de

pitoresker.
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Neerdar Schwalefeld

Welleringhausen

Hemmighausen

Usseln

Welleringhausen

Rattlar

RATTLAR 

Het hoogstgelegen vakantiedorp in het Upland ligt 
op een hoogvlakte met prachtige uitzichten. Een 
aanrader is de „Lichterkirche”. www.rattlar.de

EIMELROD
In het landelijk erkende „Erholungsort” heerst nog 
een dorpssfeertje, maïsdoolhof en gastenprogramma.  
www.willingen-eimelrod.de 

BÖMIGHAUSEN
Het erkende „Erholungsort” ligt in het „Vorupland“ 
(400 tot 650 m boven de zeespiegel). Het kleine 
meertje is een bezoek waard.
www.boemighausen.de 

HEMMIGHAUSEN
Pure rust. Een klein, hartelijk dorpje, ingebed tus-
sen bossen en velden. www.hemmighausen.de 

NEERDAR
Het dorp met liefdevol gerestaureerde vakwerk-
huizen ligt in het dal van de beek „Neerdar“. www.
neerdar.eu 

WELLERINGHAUSEN
Het kleinste en oudste dorp ligt aan de voet van een 
voormalige vulkaan. Bezienswaardige romaanse 
dorpskerk.  www.welleringhausen.de

uitgestrekter.



VERGEZICHTEN OP DE ROTHAARSTEIG
BERGWANDELEN IN HET HOCHSAUERLAND
Uw eigen vergezichten op de Rothaarsteig rondom Willingen in 
het Hochsauerland. Wandel in 2 etappes van de Rothaarsteig van 
Brilon naar Winterberg. Geniet van adembenemende uitzichten 
vanaf de hoogste bergen van de Rothaarsteig. Verblijf in Willingen 
en geniet met de Willinger Sauerland Card van gratis transfers naar 
Brilon en Winterberg en wandel gemoedelijk en in uw eigen tempo 
terug naar Willingen.

INBEGREPEN:
• 3 overnachtingen met ontbijt of halfpension in Willingen
• 2 lunchpakketten voor onderweg
• Transfer naar het desbetreffende start- en eindpunt
• Rothaarsteig-wandelkaart
• Toeristenbelasting (Sauerland Card)

v.a. 145.– E p. persoon

gemakkelijker.
Vakantie nóg

aantrekkelijker.
Alvast gepland

LANDSCHAPSBELEVENIS 
NATUURPARK DIEMELSEE
WANDELEN OP DROOMPADEN
Dit programma bevat 4 van de mooiste wandelwegen van het Natu-
urpark Diemelsee. De Uplandsteig met zijn steeds weer afwisselen-
de landschap, de Diemelsteig met prachtige uitzichten, de Briloner 
Kammweg met schitterende panorama’s en de toverachtig mystieke 
Waldroute. De paden die met een natuurlijk karakter aangelegd 
zijn, worden goed onderhoudenen bieden zo een waar wandelge-
not. In drie etappes kunt u routes van 11, 18 en 22 km wandelen.

INBEGREPEN:
• 3 overnachtingen met ontbijt of halfpension
• 3 lunchpakketten voor onderweg
• Transfer naar het desbetreffende start- en eindpunt
• Uplandsteig-Diemelsteig wandelkaart
• Toeristenbelasting (Sauerland Card)

v.a. 175.– E p. persoon
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WANDELDAGEN AAN DE UPLANDSTEIG 
EENMAAL RONDOM WILLINGEN
De 66 km lange Uplandsteig is een pittige wandelroute. Hij verloopt 
rondom de gemeente Willingen en door alle 9 dorpen. U zult mer-
ken dat het landschap tijdens de wandeling steeds weer verandert. 
U wandelt door een gemengd bos, beukenbos, dennenbos, bloei-
ende weides, moerassen en de Hochheide. Schitterende uitzichten 
staan u te wachten.  Wandel de Uplandsteig in 3 etappes.

1e etappe (22 km): Willingen - Eimelrod
2e etappe (22 km): Eimelrod - Diemelquelle 
3e etappe (22 km): Diemelquelle - Willingen 

INBEGREPEN:
• 3 overnachtingen met ontbijt of halfpension
• 3 lunchpakketten voor onderweg
• Transfer naar het desbetreffende start- en eindpunt
• Uplandsteig-wandelkaart
• Toeristenbelasting (Sauerland Card)

v.a. 168.– E p. persoon

WILLINGER WANDELWEKEN 2021
EEN WEEK WANDELEN IN GEZELSCHAP!
Tijdens 6 afwisselende wandelroutes leert u het fantastisch mooie 
Upland en Sauerland kennen. U wordt dagelijks begeleid door 
ervaren wandelgidsen, die onderweg veel interessante wetens-
waardigheden over land, mens en natuur vertellen. De etappes zijn 
tussen de 12 en 14 km lang.

DATA 2021:
02.05. – 09.05.2021  
22.08. – 29.08.2021
03.10. – 09.10.2021

IN HET PAKKET INBEGREPEN:
• 5 wandelingen met wandelgids
• Middageten in een restaurant of lunchpakketten tijdens de 
   wandeling
• Demonstratie in de Dreggestube, daarna wafels eten
• Rit naar het dal met de Ettelsberg-gondellift
• Rit met de kabeltrein aan de Mühlenkopfschans
• Veerdienst of tocht met elektroboten op de Diemelsee
• Bezichtiging van de Speiermühle
• Kruidenexcursie
• Bus- en treintransfers met de Sauerland Card incl.
• Begroeting met welkomstdrankje
• Oorkonde van deelname

119.– E p. persoon

Veranderingen onder voorbhoud.

REISORGANISATIE:
Tourist-Information Willingen I Am Hagen 10 I 34508 Willingen
willingen@willingen.de I Tel.: 0049(0) 56 32 - 9 69 43 53

Het gehele jaar door te boeken, behalve tijdens Kerst en jaarwisseling en FIS Wereldbeker 
Skispringen. Verlenging is mogelijk. 



HIER KRIJGT U   
KORTING 
www.willingen.de/sauerlandcard

TOERISTENBELASTING 
PER PERSOON/DAG
Kneipp-Heilbad Willingen   2,50
Heilklimatisch kuuroord Usseln 2,00
Luchtkuuroord Schwalefeld 1,50
Erholungsorte Eimelrod/Bömighausen 1,00

In andere dorpjes is de SauerlandCard 
verkrijgbaar voor  1,00

Kinderen t/m 14 jaar gratis
Gehandicapte (met legimitatie) 100% en 
diegene die op een begeleider aangewezen 
zijn  gratis
Begeleider gratis

SauerlandCard  
– voor iedere overnachtingsgast

Iedere gast krijgt de SauerlandCard bij zijn 
accomodatie, direct bij aankomst! 

Bij ons heet de kuurkaart „Sauerlandcard“,  
omdat u hiermee dag in dag uit nog meer  
kortingen krijgt – en dat in heel Sauerland.  

DE SAUERLAND CARD 
IS DE TOERISTENKAART
Wandelaars, fietsers en langlaufers kunnen een keu-
rig en goed bewegwijzerd netwerk aan routes verwach-
ten. Met meer dan 1000 km bieden wij onze gasten veel 
afwisseling. Daar hoort ook de instandhouding van de 
schuilhutten bij. De kuurfaciliteiten incl. Kurgarten zijn 
ontspanningszones voor onze gasten. 
Natuurlijk is het team van de Tourist-Informaton da-
gelijks voor onze gasten bereikbaar en staat u 
graag te woord. De medewerkers plannen en orga- 
niseren ook talrijke events en sportprogramma’s voor 
alle leeftijden. Dit bieden wij u allemaal gratis aan wat 
mogelijk wordt gemaakt door de toeristenbelasting.

DIT IS GRATIS
• Huttenwandelkaart, begeleide wandelingen  
• Kaart, fietsroutes
• Entree Heimatmuseum, VIP pas Willingen  
• Gebruik van bus en trein (met RLG) in het Sauerland 
   (richting Medebach/Winterberg/Schmallenberg: 
    Buslijn R46/R48, 
    richting Brilon: vanuit Willingen trein of bus)
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MEINECARDPLUS IS EEN 
ALL-INCLUSIVE GASTENKAART
Deze is uitsluitend verkijgbaar bij de accommodaties met 
het PLUS-teken. De kaart is geldig in de GrimmHeimat 
NordHessen. Bovendien krijgt u een SauerlandCard (door 
betaling toeristenbelasting) bij uw accommodatie. 

100% GRATIS
Dagelijks gratis entree bij meer dan 140 recreatiefacilitei-
ten (zwembaden, gondellift/musea enz.) of rondleidingen 
door de stad en bezichtigingen (kastelen, bezoekersmij-
nen). Tevens kunt u gebruik maken van het openbaar ver-
voer (NVV: bus of trein in Noord-Hessen en een kostenloze 
taxi (AST-Anrufsammeltaxi).

KOSTENLOOS  
Uw accommodatie geeft de MeineCardPlus cadeau.  
De tegenwaarde is meer dan 200,- per dag per persoon.

U krijgt de MeineCardPlus  
bij aankomst bij de accom-
modatie met het PLUS-te-
ken! 

PLUS

MeineCardPlus – 
bij deelnemende 
accommodaties

Dagelijks gratis  entree bij meer dan 
140 recreatiefaciliteiten.
12 hiervan zijn in Willingen:
• indoor-ijsbaan
• Fantastic Rooms (3-D indoor midgetgolf)
• Mini-Eldorado
• Brouwerij bezichtiging
• Bezoekersmijn
• Klimhal
• Ettelsberg-gondellift/hochheidetoren
• Kabeltrein Mühlenkopfschans
• Curioseum
• Avonturen midgetgolfbaan
• Glasblazerij
• Openluchtzwembad Usseln
   Lagune-Zwemparadijs*
 
www.willingen.de/plus
* We bouwen voor u een nieuw zwem- en 
saunaparadijs. Het oude zwembad is afgebroken. 
Het nieuwe zwembad wordt naar verwachting
in het voorjaar 2022 weer geopend. 
Hartekijk dank voor uw begrip.  



Classificatie van de accommodatie
In Willingen en deelgemeentes vindt u talrijke gekwalificeerde accommodaties.  
De classificatie geschiedt op vrijwillige basis, waardoor het ontbreken van een classificatie niet noodzakelijk een  
oordeel over de kwaliteit van de accommodatie impliceert. De classificatie geschiedt volgens landelijke richtlijnen. 

I. Duitse hotelclassifi-
catie
www.hotelsterne.de

TOURIST 
Kamers: minimale oppervlakte 1-PK 
8 m2, 2-PK 12 m2 (excl. badkamer/
wc) • kleuren tv • douche/wc of 
bad/wc • dagelijkse kamerreini-
ging • dranken • receptie: telefoon 
en fax • restaurant: uitgebreider 
ontbijt.

STANDARD 
Kamers: minimale oppervlakte 1-PK 
12 m2, 2-PK 16 m2 (incl. badkamer/
wc) • zitplaats per gast • lampje 
op nachtkastje/leeslicht bij het 
bed • badhanddoek en wasvakken 
• hygiëneartikelen • restaurant: 
ontbijtbuffet • betaling middels 
pinnen/creditcard

KOMFORT 
Kamers: minimale oppervlakte 1-PK 
14 m2, 2-PK 18 m2 (incl. badkamer/
wc) • dranken • internetaansluiting 
• telefoon • passpiegel • kofferrek 
• kluisje • extra deken en kussens 
op verzoek • naai- en schoenpoets-
middelen •  
receptie: 14 uur bezet cq. 24 uur 
bereikbaar • zitgroep • tweetalige 
medewerker • bagageservice • 
wassen en strijken.

FIRST CLASS 
Kamers: minimale oppervlakte 1-PK 
16 m2, 2-PK 22 m2 (incl. badka-
mer/wc) • minibar cq. dranken 
roomservice 24 uur • fauteuil/bank 
met bijzettafel • badkamer: badjas/
badslippers • gastenartikelen bv. 
douchemuts, nagelvijl, wattenstaaf-
jes, make-up spiegel, receptie: 18 
uur bezet cq. 24 uur bereikbaar • 
lobby met zitgelegenheden en dran-
kenservice • hotelbar • à la carte 
restaurant • internet-PC/-terminal 
• ontbijtbuffet met roomservice • 
systematische gastenenquête.

LUXE 
Kamers: minimale oppervlakte 1-PK 
18 m2, 2-PK 26 m2 (incl. badkamer/
wc) • suites • minibar cq. eten en 
drinken in roomservice 24 uur • 
keuzemogelijkheid kussens • kluis-
je • badkamer: verzorgingsartikelen 
in flacons • receptie: conciërge/

meertalig personeel, 24 uur bezet • 
receptiehal/zitgelegenheden/dran-
kenservice/portier of wagenservice 
• persoonlijke begroeting • verse 
bloemen/present • internet-PC  • 
gekwalificeerde IT-supportservice 
• strijkservice binnen een uur • 
schoenenpoetsservice. 

SUPERIOR
De toevoeging „Superior“ betekend, 
dat deze bedrijven in  
hun categorie een bijzonder hoge 
mate aan service bieden.

II.  Duitse classificatie 
voor gastenverblij-
ven, logementen en 
pensions 
www.klassifizierung.de

G  Accommodatie eenvoudig 
niveau
Kamers: minimale oppervlakte 1-PK 
8 m2, 2-PK 12 m2 (excl. badkamer/
wc) • dagelijkse reiniging • kleuren 
tv in de recreatieruimte • dranken 
verkrijgbaar telefoon en fax • ontbijt 
• receptie: telefonisch bereikbaar • 
depotmogelijkheid.

G Accommodatie middelmatig 
niveau
Kamers: minimale oppervlakte 1-PK 
12 m2, 2-PK 16 m2 (incl. badkamer/
wc) kleuren tv • radioprogramma’s • 
gezelschapsspelletjes • tijdschriften 
• boeken • uitgebreider ontbijt • 
strijkijzer • badhanddoeken • beta-
ling met pinpas/creditcard mogelijk.

G  Accommodatie goed 
niveau
Kamers: minimale oppervlakte 1-PK 
14 m2, 2-PK 18 m2 (incl. badka-
mer/wc) receptie: ’s morgens en 
’s avonds bezet • zithoek en kluis 
in het gebouw ’s avonds kleine 
menukaart •  dranken op de kamer 
• dagelijks wissel hand-doeken • 
wasmachine en droogmogelijkheid.

G Accommodatie hoger 
niveau
Kamers: minimale oppervlakte 1-PK 
16 m2, 2-PK 22 m2 (incl. badkamer/
wc) • fauteuil of bank met bijzettafel 
• receptie: ’s morgens en ’s avonds 

bezet • zitgelegenheid • ’s avonds 
kleine menukaart (koud/warm) • 
alcoholische dranken en snacks  • 
koelkast • koffie- en theeapparaat • 
extra recreatie-ruimte  • ontbijtbuf-
fet • telefoon en stereoapparatuur 
• badkamer: make-up spiegel • 
verzorgingsartikelen en badjassen • 
acceptatie van creditcards, digitaal 
betalen/pinnen.

III.  DTV-classificatie 
voor vakantiehuizen  
en vakantiewoningen 
www.deutschertourismus-
verband.de

F  Eenvoudige en doelmatige 
accommodatie
Volledig eenvoudige en doelmatige 
inrichting van het object. Elemen-
taire inrichting aanwezig en in 
bruikbare toestand.

F  Accommodatie met middel-
matige comfort
Doelmatige, goede, keurige inrich-
ting met middelmatige comfort. 
Inrichting goed onderhouden. 
Functionaliteit is essentieel.

F  ccommodatie met goede 
comfort
Behaaglijke inrichting met goede 
comfort. Inrichting van betere kwali-
teit. Optisch smaakvolle indruk van 
het geheel.

F  Accommodatie met hoog-
waardiger comfort
Hoogwaardige inrichting met uitste-
kende comfort. Inrichting in 
hoogwaardige en goed onderhou-
den kwaliteit.

F  Accommodatie met 
eersteklas comfort
Eersteklas inrichting met extra’s in 
het bereik service. Zeer verzorgde 
en exclusieve totale indruk. Hoogste 
technische comfort, uitstekende 
infrastructuur. Zeer goed onderhou-
den en verzorgd.

IV.  DTV-classificatie 
voor privékamers

        www.deutschertourismus  

        verband.de

P  Eenvoudige en doelmatige 
inrichting van het object  
met eenvoudig comfort. 
De benodigde standaard inrich-
ting is aanwezig en in bruikbare 
toestand. Ouderdomsslijtage is bij 
degelijk wooncomfort toegestaan.

P  Accommodatie met middel-
matig comfort
Doelmatige, goede, goed onder-
houden inrichting met middelmatig 
comfort. Inrichting met goede in-
standhouding. Functionaliteit staat 
op de voorgrond.

P  Accommodatie met goed 
comfort
Behaaglijke inrichting met goed 
comfort. Inrichting van betere kwali-
teit. Optisch smaakvolle indruk.

P Accommodatie met hoger 
comfort
Hoogwaardige inrichting met hoger 
comfort. Inrichting met hogere en 
goed onderhouden kwaliteit. Op 
elkaar afgestemde optische indruk.

P  Accommodatie met 
eersteklas comfort
Eersteklas inrichting met bijzondere 
extra’s. Royale inrichting met bijzon-
dere kwaliteit. Zeer goed onderhou-
den en exclusieve indruk.
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Online boeken
is makkelijker

 
GRATIS INTERNET
In Willingen zijn er 5 openbare en kostenloze 
wifi-hotspots: 

• tussen het gemeentehuis en de  
Linnenkerl-Platz

• in de Kurgarten
• bij het station 
• bij het bezoekerscentrum (Tourist-Infor-

mation)
• in het openlucht zwembad Usseln tot    

aan de Tourist-Information Usseln.  
 

        

GEMAKKELIJK BOEKEN!
Nagenoeg elke accommodatie is via ons  
boekingssysteem op 

www.willingen.de te boeken. 
Indien uw gewenste kamer niet beschikbaar is, 
adviseren we u contact op te nemen met de ac-
commodatie. Zij kunnen aangeven of er toch 
nog kamers vrij zijn.  
 
Bovendien vindt u hier aantrekkelijke wandel-, 
fiets-, wellness-, en hotelarrangementen en 
avontuurlijke reizen.

BARRIÈREARME FACILITEITEN
Voor  families met kinderwagens of gasten met een tijdelijk of lang-
durig handicap is het vaak niet makkelijk gebruik te maken van re-
creatiefaciliteiten. Graag geven we onze gasten een eerste overzicht, 
waar ze zich zonder noemenswaardige hindernissen tijdens de va-
kantie kunnen bewegen:
Tourist-Information in het Bezoekerscentrum ı Ettelsberg-gondellift ı  
Kuurpark-trefpunt ı Parterre raadhuis ı Hulp door Diakonie en Pflege-
hotel ı Verhuur van hulpmiddelen (rolstoel, lichtgewicht-, multifunc-
tionele-, elektro-rolstoel/scooter etc.) in het Sanitätshaus Friedhoff,  
Willingen, Briloner Straße 4, Tel. +49 (0)5632 969165 ı Taxibedrijf 
met adequate vervoermiddelen Taxi-Aktiv: Tel. +49 (0)5632-69569 
Accommodaties met barrièrearme faciliteiten  
herkent u in de gids aan het volgende symbool:

moderner. 
      overzichtelijker.
          meer.

ONZE HOMEPAGE  
WORDT VERNIEUWD
en zal in de loop van 2021 online gaan. 
Bezoek ons af en toe en 

BLIJF NIEUWSCHIERIG!

www.willingen.de
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LOCATIE: perfecte ligging op de zonnehelling
van Willingen, op slechts enkele meters van het
centrum. Rustig, autovrij en omgeven door een
park.

APPARTEMENTEN: moderne woningen tussen
de 35 – 120 m² met woonkamer, max. 3
slaapkamers, kindvriendelijk ingerichte
kinderkamers incl. complete peuterinrichting,
kitchenette, 1 – 2 badkamers, balkon of terras,
satelliet tv, DVD-speler.

FACILITEITEN: nieuw restaurant, loungebar,
gereserveerde garage- of parkeerplaats.

BIJZONDERHEDEN: all inclusive premium,
belevenisgastronomie.

WELLNESS: Panorama wellness-oase met
haardlounge, bio- en panoramasauna en
stoombad, privé SPA, beautyfarm, massages
etc.. Familiesauna Atlantis, zwemparadijs met
3 binnenbaden en verwarmd buitenbad.

KINDERWERELD: apart kinderbinnenbad,
dagelijks baby- en kinderopvang, aparte
babyclub, speelkamer, -straat en
avonturenspeeltuin, tolhuis, outdoor-
padvindersterrein, top animatieprogramma.
Avonturenland Sunny op een oppervlak van
1.000 m² met overdekte ponymanege,
springkussen, trampolines, softplaycomplex op
4 etages en babyspeelhoek. 30 m lange, 2 m
brede waterglijbaan. Overdekt babybinnenbad
met rustruimte.

FAMILOTEL SONNENPARK
Droomvakantie in uw familie-wellness-hotel

Sonnenpark Hotel GmbH & Co. KG
Sonnenweg 4a
34508 Willingen
T +49 (0)5632 4080
F +49 (0)5632 69599
info@sonnenpark.de
www.sonnenpark.de

BABY- & KLEUTERWEKEN
Overn., 50 uur babyopvang p. week (tot 8 uur

dagelijks), 2x p. w. babyzwemmen, eerste hulp

training b. peuters, etc.. Per volw. & week in een 

2-kamer appartement

vvaannaaff  885500..––

ALL-INCL. PREMIUM
Dagelijks genieters-buffet, incl. consumpties tot

23:30 uur, alle faciliteiten zoals de spa- & zwemoase,

fitnesscenter enz. Prijs p. volw. in een 2-kamer-app.

vvaannaaff  113355..––  pp..  ddaagg

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

365 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

3 type A v.a. 187 v.a. 153 v.a. 152

7 type B v.a. 219 v.a. 183 v.a. 178

12 type C v.a. 228 v.a. 193 v.a. 189

15 type E v.a. 240 v.a. 203 v.a. 200

11 type K v.a. 200 v.a. 164 v.a. 159

Mini’s onder 3 jaar: 24,- p. dag.
Kids onder 7 jaar: 38,- p. dag.
Juniors onder 11 jaar: 41,- p. dag.
Teens onder 16 jaar: 44,- p. dag.

fontWorkaround
   Willingen / Kaart C8
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Verheug u op een familiair geleid hotel, op 73
comfortabele kamers, een royale wellnessoase
met 5 sauna’s, binnen- en buitenzwembad (het
gehele jaar door verwarmd) en genotvolle
uurtjes in ons restaurant, op het terras of in
onze bar. De Ettelsberg met toren, gondellift en
skigebied tegenover, wandel- en fietsroutes
vanaf het hotel en het levendige centrum van
Willingen met de vele speciaalzaken en
restaurants op maar een paar minuten loop-
afstand. De locatie van ons sporthotel is tij-
dens elk seizoen en voor iedere passie ideaal. 

In de 6 behandelkamers van onze Spa heeft uw
welzijn de hoogste prioriteit. Gun uzelf een
verzorgende pakking voor het gehele lichaam,
een klassieke of ayuvedische massage, een
bad in een speciale badkuip of een
verwennende cosmetische behandeling. 
U heeft het verdiend.

Bij ons krijgt u geen kant-en-klare producten.
Deze belofte kent men alleen van eersteklas
gastronomie. Wij maken alles zelf, uit eigen
hand en van uitstekende kwaliteit. Laat u
verrassen door de kookkunsten van onze
keukendirecteur Christopher Schulte-Vieting.
Ter gezellige afsluiting van een avontuurlijke
vakantiedag neemt u op ons mediterrane
terras of in de hotelbar „Zick-Zack” plaats. Hier
kunt u vers getapt pils, lekkere wijnen en
cocktails, aardige mensen en muziek, waar ook
graag op gedanst wordt, verwachten. Ons
gratis gastenprogramma voor u: - 1x per week
gezellig koffie-uurtje met lekkere wafels in het
partnerhotel “Waldhaus am See” – begeleide
wandeling met pauze in de "Waldhaus am See
hut" aan het meertje met aansluitend genieten
van de éénpansmaaltijd – barbecueavonden in
de zomer – cocktail-happy hour –
watergymnastiek.

SPORTHOTEL ZUM HOHEN EIMBERG
Geniet van wellness en lekker eten

Arnold, Alwine und Daniela Meyer
Zum Hohen Eimberg 3 a
34508 Willingen
T +49 (0)5632 4090
F +49 (0)5632 409 333
info@eimberg.de
www.eimberg.de

EIMBERGDAGEN
5 overnachtingen, met welkomstdrankje, smakelijk

halfpension, deelname aan het dagelijkse

gastenprogramma, p. p.

vvaannaaff  339955..––

PROBEERDAGEN
vanaf 3 overnachtingen tussen zondag en vrijdag te

boeken, met welkomstdrankje, smakelijk

halfpension, deelname aan het dagelijkse

gastenprogramma, p. p.

vvaannaaff  223377..––

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

143 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

3 x 1-pk vanaf 94 vanaf 79 vanaf 79

37 x 2-pk vanaf 79 vanaf 74 vanaf 74

17 x 2-pk + vanaf 89 vanaf 79 vanaf 79

12 x sup. 2-pk vanaf 99 vanaf 89 vanaf 89

Toeslag HP 26,- p. dag, kinderkorting: vanaf 3e bed 
4 t/m 8 jaar 15,- p. dag, 9 t/m 12 jaar 50% van de 
volwassenprijs per dag, 13 t/m 15 jaar 80% van de 
volwassenprijs per dag.
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Ons hotel staat direct bij het kuurpark, op
enkele minuten afstand van het centrum. 
In directe omgeving vindt u de Tourist-
Information, het Lagune-Zwemparadijs, de
indoor-ijsbaan en andere recreatiefaciliteiten.

In onze liefdevol ingerichte tweepersoons-
kamers en appartementen voelt u zich thuis.
Onze royale suites bieden apparte slaap- en
woonruimtes. 

Voor een optimale start in de dag begint u met
ons Sauerländer ontbijtbuffet. Bij ons aanbod
met halfpension geniet u van het verwenmenu
met verse, regionale gerechten.

Onze wellnessoase biedt een whirlpool, Finse
sauna, Romeins stoombad, infraroodsauna,
twee zonneweiden evenals een douchegrot.

Voor actieve natuurliefhebbers biedt de regio
tal van mogelijkheden. Aantrekkelijke wandel-
en mountainbikeroutes. 's Winters genieten
onze gasten van de nabijheid van de
Ettelsberg-gondellift/skischool!

LANDKOMFORT HOTEL ELSENMANN
Gezelligheid in een hartelijke sfeer

Detlef Behle
Zur Hoppecke 1
34508 Willingen
T +49 (0)5632 98180
F +49 (0)5632 6480
info@hotel-elsenmann-willingen.de
www.hotel-elsenmann-willingen.de

VERWENWEKEN
7 nachten met ontbijt, verwenpension met 3-gangen

menu, 1x 4-gangen menu, 1x wafels eten. Gebruik

van de wellness faciliteiten, badjas, prijs per persoon

vvaannaaff  443300,,5500

KENNINGSMAKINGSDAGEN
Te boeken van zo-vr., 3 nachten met ontbijt,

verwenpension met 3-gangen menu. Gebruik van de

wellness voorzieningen, badjas, prijs per persoon

vvaannaaff  119999,,5500

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

58 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 x 1-pk balkon 74-99 64 59

4 x 2-pk 59-84 49 44

15 x 2-pk balkon 64-89 54 49

6 app. 74-99 64 59

3 suites 84-109 74 69

Toeslag verwenpension v.a. een verblijf v. 3 dagen
17,50. Kinderkorting (bij de ouders op de kamer):
tot 3 j. gratis, tot 7 j. 20,- p. dag, tot 16 j. 50%.
Veranderingen mogelijk tijdens weekenden en het
hoogseizoen.
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Aan de rand van het dorp gelegen. De bossen
met de Europese langeafstandswandelroute E1
en de idyllische Itter beginnen direct voor de
deur. Het NaturBoutique Hotel RAUSZEIT biedt
de ideale opstap in het Willinger wandel-, fiets-
en skiparadijs.

Bovendien geven we jullie de MeineCard+.
Jullie entree tot meer dan 100 vakantie-
attracties (gondellift, zwembad, klimhal etc.)
Entree dagelijks gratis. 

Faciliteiten: stijlvol interieur met een Alpen-
lands tintje, een mooie mix uit hout en
edelstoffen. Een overzicht van onze liefdevol
ingerichte suites & appartementen: moderne
woonkamer met zit- en eetruimte, incl.
Luchtreiniger met alpendenolie, keukenblok,
tot 55 inch flatscreen tv, wifi, balkon en een of
twee aparte slaapkamers aan de boskant.
Moderne badkamer met douche, wc.

Pas gerenoveerde hotelkamers in een moderne
alpine stijl met zithoek, bureautje, flatscreen
tv, wifi, grotendeels balkon, moderne bad-
kamers met douche/wc, föhn, minibar,
welcome-tray (waterkoker voor koffie/thee) en
alpendenproducten voor jullie welzijn.

Ontbijtbuffet met regionale producten,
internetpoint, wifi en safe op alle kamers,
parkeerplaats/ motorfietsgarage, tuin, kleine
PrivatSpa met sauna en infraroodcabine,
zwevende ligbedden, fietskelder/skiruimte,
transfer naar de wandelroutes.

NIEUW: stijlvol 90 m2 appartement (buiten het
hotel). Het „NaturApart RAUSZEIT“ – met
grandioos uitzicht op het skigebied Willingen –
biedt grootst wooncomfort incl. woonk. met
zwevend ligbed, 2 slaapk., 2 badk. met Luis
Trenker infraroodcabine, terras, ski- en bike-
kelder en nog veel meer; het is tot in de
puntjes verzorgd.

NATURBOUTIQUE HOTEL RAUSZEIT
Droom daar maar over…

Angelika & Michèle Volkenrath 
Schwalefelder Straße 34
34508 Willingen
T 05632 985626
F 05632 985628
info@naturhotel-rauszeit.de
www.naturhotel-rauszeit.de

ADEMPAUZE
3 nachten incl. ontbijt, gebruik van PrivatSpa, de

MeineCard+, te boeken zo – vrij. Voor iedereen die

graag per fiets, ski of met de wandel- schoenen

onderweg is. Kamer type Schieferstein, p. pers.

119955..––

VAKANTIEPRET
7 nachten incl. MeineCard+. Voor families die grenze-

loos vakantiepret willen beleven. Appartement voor

7 dagen tot 4 personen

887755..––

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

40 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 1-pk 70 - 90 70 - 80 65 - 78

7 2-pk 70 - 80 65 - 78 60 - 75

5 hotel-suiten 90 - 95 80 - 90 70 - 80

5 wo/app.* - 65 - 70 55 - 65

1 NaturApart* - 80-100 70-80

Alle prijzen incl. de MeinCard+. *Vak.-woning; vraag 
n. aanbiedingen v. appartementen. Deelname ontbijt- 
buffet of broodjesservice tegen betaling. Kinderkorting 
op aanvraag. Evt. seizoenstoeslag / toeslag feestdagen.
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Ons Waldhotel is rustig gelegen in een bos-
gebied direct aan de Ettelsberg, Rothaarsteig
en Uplandsteig en op slechts een paar honderd
meter afstand van het centrum van Willingen. 

Tijdens een heerlijke wintervakantie kunt u op
besneeuwde paden wandelen, direct voor de
deur de piste op skiën of in de loipes door het
bos langlaufen. 

Ervaar het gevoel van geborgenheid en wel-
behagen in onze comfortabel ingerichte
kamers. Ze zijn allemaal voorzien van
douche/wc, telefoon, tv en balkon. In onze
suite kunt u genieten van een pure
wellnessoase.

Ons eigen “Enjoy your beauty”-studio nodigt u
voor uw bijzonder welzijn uit. Hier wordt u door
behoedzame handen verwend. In de wellness-
oase geniet u van weldadige uurtjes in het
panoramazwembad, de sauna, de whirlpool en
op het terras.

In het Panoramarestaurant met terras bieden
we de goede ambiance voor geraffineerde,
regionale seizoensgerechten; natuurlijk,
gezond en afwisselend.

WALDHOTEL WILLINGEN
Pure ontspanning boven de daken van Willingen

Jörg Virnich 
Am Köhlerhagen 3
34508 Willingen
T +49 (0)5632 9820
F +49 (0)5632 982222
info@waldhotel-willingen.de
www.waldhotel-willingen.de

WEEKENDJE GENIETEN
De dagelijkse sleur ontvluchten, rust en welzijn

tanken, eens goed ontspannen en luieren.

3x overnachting in een comfortabele

tweepersoonskamer met balkon,

3x Waldecker ontbijtbuffet,

3x halfpension (4-gangen avondmenu)

vrij gebruik van zwembad en sauna

€  221100,,--  ppeerr  ppeerrssoooonn

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

68 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

5 x 1-pk 85 75 65

6 x 2-pk 65 55 49

20 x comf.- 2-p. 75 60 55

8 app. 83 69 62

1 suite 120 105 75

Toeslag: 
HP (4-g.-menu of smulbuffet) 16,- p. dag | VP 25,- p. dag 
Seizoen/feestdagen: 20%
Ki. t/m 12 j. bij de ouders op de kamer betalen 
1,- per levensjaar
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Het Wellnesshotel Bürgerstuben is centraal
gelegen. U bereikt het Willinger Kuurpark en
het centrum binnen enkele minuten.

Het hotel is in landhuisstijl ingericht met
hoogwaardige materialen, vriendelijke kleuren
en veel oog voor detail.

In de wellness- en beautyoase kunt u heerlijk
ontspannen en tot rust komen. Geniet van een
aroma-massage met bergkruiden voor het
gehele lichaam of van een verzorgende
cosmetische behandeling. Ontspan in onze
saunaoase of in ons Alm-zwembad – duik in
welzijn.

Smul in een gezellige sfeer en geniet van onze
altijd verse seizoensgebonden specialiteiten in
ons restaurant Bauernstube. Onze Bistro & Bar
La Vita nodigt uit tot een koffie-uurtje of ’s
avonds tot een prosecco bij vlotte muziek.

De keuken verwerkt natuurlijke streek-
producten en is tot ver over de regionale
grenzen bekend.

Gratis fietsgarage met e-bike oplaadpunt,
droogmogelijkheid voor wandelschoenen en
motorfietskleding.

ONZE TIP: net gerenoveerde comfortabele
kamers aan de tuinkant!

WELLNESSHOTEL BÜRGERSTUBEN
Het fijne adresje in het Sauerland

Hotel Bürgerstuben KG
Briloner Straße 40
34508 Willingen
T +49 (0)5632 9830
F +49 (0)5632 983500
info@buergerstuben.com
www.buergerstuben.com

PROBEERDAGEN
Zondag t/m vrijdag. 5 overn. incl. ontbijt, avondeten

en een probeermassage per persoon, inclusief vrij

gebruik van zwembad, sauna en wellnessoase.

vvaannaaff  227799..––

ER EVEN TUSSENUIT
3 overn. incl. halfpension, 1x cosmetische

behandeling, gebruik van zwembad, sauna,

stoombad en whirlpool. (Niet geldig in september,

oktober, tijdens feestdagen en evenementen.)

vvaannaaff  223399..––

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

90 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

5 1-pk 65 - 85 65 60

20 2-pk 65 - 85 65 60

15 comf. 2-pk 80 - 95 80 75

5 app. 85 - 105 85 80

Toeslag HP 19,- p. dag, kinderen t/m 6 jaar gratis,
7 t/m 12 jaar 29,- p. dag, 13 t/m 18 jaar 39,- p. dag.
Evt. seizoenstoeslag en/of toeslag tijdens feestdagen.
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Geniet in het prachtige Hoppecketal, middenin
de natuur, weg van de drukte, prachtige en
ontspannende dagen. Direct aan de wandel- en
fietsroutes gelegen, 3 autominuten van het
centrum, gondellift en skiliften.

Moderne en comfortabele kamers met flat-
screen tv, telefoon, safe, barrièrevrije douche/
wc, föhn, balkon of dakloggia. Alle kamers via
de lift bereikbaar.

Het lichte restaurant en het caféterras bieden
een grandioos uitzicht in de natuur en op het
meertje. U kunt een uitgebreid ontbijtbuffet, 
4-gangen keuzemenu of dinerbuffet,
koffiespecialiteiten en verse wafels in de
namiddag bestellen. Doorgaand geopend.

Direct ertegenover is ons forellenmeertje en
een gezellige hut. Geniet van vers gevangen
forel uit het meertje, ook gerookt om mee te
nemen.

Ontspan in het overdekte zwembad (10 x 5 m,
28°C), in de Alpine Schwitzstube (65°C) of in de
Finse sauna (92°C) met 2 rustruimtes en een
sauna-terras met uitzicht op de bergtuin.
Tijdens een weldadige massage kunt u stress
afbouwen en nieuwe kracht op doen.

Onder dezelfde leiding:
Sporthotel Zum Hohen Eimberg

WALDHAUS AM SEE
Een idylle aan de voet van de Willinger bergen

Arnold, Alwine und Daniela Meyer
Hoppecketalstraße 43
34508 Willingen
T +49 (0)5632 409406
F +49 (0)5632 409333
info@waldhaus-am-see.de
www.waldhaus-am-see.de

WEEKEND ARRANGEMENT
Welkomstdrankje, ontbijtbuffet, ´s avonds 4-gangen

menu of buffet, 2 nachten p. p. vanaf 168,-, 3 nachten

p. p. vanaf 237,-.

vvaannaaff  116688..––

SPAARWEEK
Welkomstdrankje, ontbijtbuffet, ´s avonds 4-gangen

menu of buffet, 1 begeleide wandeling met éénpans-

maaltijd, 1 koffieuurtje met wafels, 7 nachten,

behalve tijdens de Kerst en jaarwisseling. p. p.

aabb  441133..––

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

52 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

5 dakstudio vanaf 64 vanaf 49 vanaf 49

5 stand. 2-pk vanaf 74 vanaf 59 vanaf 59

13 comf. 2-pk vanaf 84 vanaf 69 vanaf 69

3 suite vanaf 104 vanaf 84 vanaf 84

2 1-pk vanaf 84 vanaf 69 vanaf 69

HP toeslag 21,- per dag. Kinderen vanaf het derde bed 
of t/m 3 jaar gratis, 4 t/m 8 jaar 15,- per dag, 
9 t/m 12 jaar 50% van de volwassenprijs per dag, 
13 t/m 15 jaar 80% van de volwassenprijs per dag.
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

150 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

5 1-pk v.a. 125 v.a. 85 v.a. 85

56 2-pk v.a. 95 - 115 v.a. 80 - 100 v.a. 80 - 100

13 app. v.a. 110 v.a. 95 v.a. 95

1 suite v.a. 115 v.a. 100 v.a. 100

HP 32,- p. nacht, vaste kinderprijzen: t/m 4 jaar gratis, 

5 t/m 9 jaar 22,- p. nacht, 10 t/m 14 jaar 39,- p. nacht.

Het aanbod aan culinaire hoogstandjes, kamers waar je
je thuisvoelt en een moderne wellnessoase is waar
Göbel’s Landhotel voor staat. Alleen al de locatie
middenin het centrum van het wandel- en wintersport-
paradijs Willingen – direct bij het Kurpark – maakt het zo
aantrekkelijk. Alle kamers met telefoon, flatscreen tv,

radio, safe en balkon. Royale deluxe- en familiekamers.
1.000 m2 sauna- & wellnessoase “Mountain SPA”,
zwembad, wellnesstuin met vitaal-oase, terras,
restaurant “Willinger-Stuben”, royale kinderspeelkamer.
Zeer familievriendelijk, “Bavaria Stadl” en “Dorfalm”
direct naast ons hotel.

GÖBEL'S LANDHOTEL
Vakantie om te ontspannen

Stephanie Göbel 

Brilonerstraße 48

34508 Willingen

T 05632 9870

F 05632 987198

info@goebels-landhotel.de

www.goebels-landhotel.de
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

300 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1-pk 121 91 91

2-pk 97 81 81

Familiekamer 112 97 97
Toeslag HP 23,- per persoon.

1 kind t/m 12 jaar bij de ouders op de kamer gratis.

Huisdieren 15,- per dier per nacht.

Midden in Willingen, altijd een goede keuze voor
fantastische vakantiedagen. 148 kamers in verschil-
lende categorieën, kamers met galerij, ruime apparte-
menten en klassieke tweepersoonskamers, deels met
balkon of terras. Gratis gebruik van wifi. Alle kamers
beschikken over een flatscreen, kapspiegel, föhn,

verzorgingsproducten, kamersafe en de mogelijkheid
gratis koffie en thee te bereiden. Zwembad, saunaoase
en fitnessruimte gratis. Massages en kuurbaden kunnen
geboekt worden. Een gastronomisch gevarieerd aanbod
vindt u in het restaurant Sudhaus en in de hotel- en
sportsbar LEOs Bierkeller.

BEST WESTERN PLUS HOTEL WILLINGEN
Meer dan overnachten alleen!

Willinger Brauhaus GmbH & Co.

Vertriebs KG

Briloner Straße 56

34508 Willingen

T +49 (0)5632 96900

F +49 (0)5632 969096

info@erlebniswelt-willingen.de

www.erlebniswelt-willingen.de
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

82 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

6 1-pk 80 - 105 63 - 73 58 - 73

3 2-pk 73 - 93 60 - 68 58 - 68

32 comf. 2-pk 83 - 123 74 - 91 70 - 91

2 app. v.a. 120 p. n. v.a. 120 p. n. v.a. 120 p. n.

Toeslag HP: 25,-, hotelkinderbed 6,- 4 t/m 9 j. 

25,- LO / 30,- HP, 10 t/m 17 j. 40,- LO / 45,- HP.

Wakker worden en de natuur in kijken. Een ontbijt op 
het zonneterras met uitzicht op een kleine waterval. 
Wie voor het eerst naar ons toekomt, is verrast hoe
centraal en toch rustig het ligt. Hotelkamers met tv/
radio, minibar, föhn, scheerspiegel, leenbadjas en –tas
met saunadoek, balkon/dakterras.

Verwenhalfpension met 5-gangen avondmenu en keuze
uit 3 hoofdgerechten of met een smulbuffet. Binnenbad
15 x 5,5 m, saunaoase met verschillende sauna’s en
exclusieve douches en toegang tot de hoteltuin, beauty-
eiland, whirlpools met vers water, waterbedmassage.

RÜTERS PARKHOTEL
Verleiding der zintuigen…

Marie-Luise Rüter

Bergstr. 3 a

34508 Willingen

T +49 (0)5632 9840

F +49 (0)5632 984200

info@ruetersparkhotel.de

www.ruetersparkhotel.de
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

117 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

5 1-pk v.a. 95 v.a. 85 v.a. 85

7 junior 2-pk v.a. 80 v.a. 75 v.a. 75

45 2-pk v.a. 95 v.a. 85 v.a. 85

3 app. v.a. 115 v.a. 110 v.a. 110

Toeslag HP 32,- p. n., kinderen incl. ontbijt t/m 4 jaar

gratis, 5 t/m 9 jaar 35,- p. n., 10 t/m 14 jaar 55,- p. n.;

huisdier 17,50 p. n.; partnerhotel van Göbel Hotels.

Rustige, prachtige locatie middenin de natuur, aan de
voet van de Ettelsberg in het idyllische Stryckdal. In de
buurt van de Mühlenkopfschans en niet ver van het
centrum. Royale, comfortabele kamers behaaglijk en
individueel ingericht, met balkon of terras, couch, LED-
tv, safe, telefoon, badkamer met douche/wc, föhn.

Voortreffelijke gastronomie in het stijlvolle restaurants
met terras, hotelbar en haardhoek, Jugendstilbar
“Wirtsstube”, 600 m² SPA- en saunaoase met binnen-
en buitenbad, verschillende sauna’s en rustruimtes.
Wellnessaanbod.
BIJZONDERHEDEN: verse keuken, romantische locatie. 

ROMANTIK HOTEL STRYCKHAUS
Resort in het rustige Stryckdal

Stryckhaus GmbH & Co. KG

Mühlenkopfstraße 12

34508 Willingen

T +49 (0)5632 9860

F +49 (0)5632 69961

info@stryckhaus.de

www.stryckhaus.de
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

70 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

6 1-pk 76 - 90 70 - 74 67 - 69

16 2-pk 71 - 91 64 - 76 60 - 63

9 app. 81 - 94 74 - 89 68 - 72

4 suite 91 - 101 87 - 97 79 - 82

Toeslag HP 20,-. Kinderen t/m 6 jaar bij de ouders op de

kamer gratis, t/m 9 jaar 17,- p. dag, vanaf 10 jaar 20,- p.

dag in een extra bed, telkens incl. ontbijtbuffet.

Hartelijk welkom in ons welzijn-hotel in het hart van
Willingen. Comfortabele kamers met flatscreen tv,
minibar, CD-radio, telefoon, safe, knusse fauteuils cq.
zithoek, badjassen en föhn. Kamers aan de zuidkant met
balkon. De luxe ingerichte suites beschikken over een
apart woon-slaapgedeelte en bieden u perfect woon-

comfort. In onze eetzalen en in het gezellig restaurant
„Eichendeele“ serveren we fijne gerechten en lekkere
wildspecialiteiten. We hebben 5 biersoorten van de tap
en een grote keuze aan wijnen. Geniet van het grote
ontbijtbuffet met vele extra’s. Eventueel worden er
toeslagen (seizoen- en/of feestdagen) berekend.

KUR- & SPORTHOTEL GÖBEL
Uw vakantie- en wellnesshotel in Willingen

Friedrich Göbel KG

Waldecker Str. 5-7

34508 Willingen

T +49 (0)5632 40090

F +49 (0)5632 6884

info@hotel-goebel.de

www.hotel-goebel.de
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

52 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

4 1-pk 70-80 60-70 55 - 65

8 2-pk 65 - 85 60 - 65 55 - 65

16 2-pk 65 - 75 50 - 60 55-60
Kinderen bij de ouders op de kamer:

t/m 3 jaar gratis. 4 t/m 10 jaar 18,-, 11 t/m 16 jaar 28,-

Midden in het wandel-, ski- en mountainbikeparadijs in
de buurt van de wereldcupschans in het geliefde
Stryckdal vindt u ons hotel. U bereikt het centrum langs
de Stryckvijver binnen enkele minuten. Kom tot rust in
onze moderne en lichte kamers met prachtig uitzicht op

de natuur en ontspan in onze wellnessoase. 
We adviseren graag! Bijzonderheden: 5-sterren ontbijt-
buffet. Wifi gratis. Eigen langlauf-, ski-, snowboard- en
mountainbikeverhuur (korting voor onze hotelgasten) en
skischolen, vakantiewoningen.

HOTEL EDELWEISS
Een hartelijk familiebedrijf

Dieter Stremme

Am Dicken Stein 6a

34508 Willingen

T 05632 6580

F 05632 69849

info@edelweiss-willingen.de
www.edelweiss-willingen.de
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

59 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

5 x 1-pk 58 - 76 59 58

26 x 2-pk 55 - 71 60 - 66 55 - 59

1 x app. op aanvr.
Toeslag HP 19,- p. dag. Kinderen 15,- p. dag bij de

ouders op de kamer, vanaf 5 dagen gratis!

Voortreffelijke centrale locatie. De royale kamers van het
type “Orenberg” zijn rustig gelegen en beschikken over
een aangename inrichting met bureau, aparte zithoek,
tv, minibar en balkon. Ons restaurant “Rathausstuben”
biedt een stijlvol ambiance voor uurtjes vol genot.

Chefkok Günter Kesper en zijn team bereiden dagelijks
verse regionale en internationale gerechten. We hechten
waarde aan verse en voornamelijk heemse producten.
Onze keuken is niet voor niets alom bekend.

HOTEL CENTRAL
Thuisvoelen

Günter Kesper

Waldecker Str. 14

34508 Willingen

T +49 (0)5632 98900

F +49 (0)5632 989098

info@hotel-central-willingen.de
www.hotel-central-willingen.de

fontWorkaround
 ss Willingen / Kaart D10

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

55 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

14x 1-pk 60 50 48

14x 2-pk 60 50 48

3 app. 65 55 53

1 suite 75 65 63

Toeslag HP 15,-. Kinderen t/m 5 jaar bij de ouders op de

kamer gratis, 6 t/m 14 jaar in een extra bed 50%

korting.

Romantisch gelegen in het rustige Stryckdal. Op maar
20min. loopafstand van het centrum, direct aan de
bosrand, wandelroutes en loipes. Kamers zijn voorzien
van tv, radio, telefoon, safe, balkon of terras en vnl. met
minibar. Badkamer met douche/wc. Stijlvol restaurant
en recreatieruimte, café, terras en tuin.

Binnenbad en sauna. Geniet in onze wellnessoase van
strelingen voor lichaam en geest. Onze verwenkeuken
biedt thema-menu's, een candlelight diner, seizoens-
gebonden en mediterrane gerechten, barbecue-en
wildspecialiteiten evenals vegetarische gerechten. 
Een kleine kaart voor onze kleine gasten.

URLAUBS- UND WELLNESSHOTEL FRIEDERIKE
Beleef de variatie...

Frank Stede 

Mühlenkopfstraße 4

34508 Willingen

T +49 (0)5632 98970

F +49 (0)5632 69056

urlaub@friederike.info

www.friederike.info

fontWorkaround Willingen / Kaart K12
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

26 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 1-pk 60-70 47 42

6 2-pk 55-65 42-47 40-42

1 suite 60-80 45-50 42-45

4 app --- 35-40 30-35

Kinderen t/m 3 jaar € 10,- p. d., 4 t/m 11 jaar € 20,- p. d.;

12 t/m 15 jaar € 35,- p. d. Genoemde prijzen apparte-

menten zonder ontbijt! Hond op aanvraag € 8,- p. d..

Vakantie is het leukst, waar je je thuis voelt! Direct aan
het begin van het idyllische Stryckdal gelegen, op maar
enkele meters afstand van de wandelpaden, het centrum
en de recreatiefaciliteiten, bieden we rust en ontspan-
ning in ons familiebedrijf en kleine hotel garni. Al onze
kamers/appartementen beschikken over douche/wc,

zithoek, koffiezetapparaat, flatscreen tv en wifi. De
appartementen hebben bovendien een kleine keuken.
Ons veel geprezen restaurant-café “Zum Kanapee”,
direct tegenover ons, tovert voor u seizoens- en
regionale gerechten op tafel en biedt huisgemaakt
gebak, taart en wafels.

HOTEL GARNI ZUR ALTEN POST
Klein – fijn – persoonlijk

Wolfgang Meier

Waldecker Straße 39

34508 Willingen

T +49 (0)5632 6502

F +49 (0)5632 69984

info@zuraltenpost-willingen.de

www.zuraltenpost-willingen.de

fontWorkaround
   garnigarni Willingen / Kaart E11

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

70 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

4 1-pk v.a. 70 v.a. 65 v.a. 65

15 c. 2-pk v.a. 70 v.a. 60 v.a. 60

11 d. 2-pk v.a. 75 v.a. 65 v.a. 65

5 suite v.a. 80 v.a. 70 v.a. 70

HP 20,- p. nacht. Vast kinderprijzen: t/m 4 jaar gratis, 5

t/m 9 j. 22,- p. nacht, 10 t/m 14 j. 39,- p. nacht, huisdier

vanaf 10,-. Partnerhotel van Göbel Hotels.

Mooi boutiquehotel in het hart van Willingen – aan het
Kurpark gelegen. Pas gerenoveerd straalt het volle
glorie. Een moderne, gelijkvloerse ingang met nieuwe lift
verwelkomt u. Een open lounge- en restaurantambiance
ontvangt u voor het uitgebreide ontbijtbuffet en warme
snacks vanaf 17:00 uur.

Hotelbar “Das Willi” is ’s avonds het gezellige trefpunt.
Mooie en comfortabel ingerichte kamers met balkon of
terras. De SPA La Rose is een welzijnsoase met royale
rustruimte, verschillende sauna’s en groot binnenbad
(29°C); Wellnessbehandelingen met massages en
cosmetiek

WILLINGER HOF
Rust, comfort & geniaal centraal

Frau Lisa Peek

Zum Kurgarten 3

34508 Willingen

T +49 (0)5632 98590

F +49 (0)5632 69895

info@willinger-hof.de

www.willinger-hof.de

fontWorkaround
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

60 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

7 2-pk 55 - 79 48 - 55 46

15 comf. 2-pk 59 - 81 50 - 59 50

2 2-k. app. 65 - 95 59 - 65 59

4 1-pk 65 - 89 55 - 65 53

Kinderkorting: t/m 3 jaar 0,- / 4 t/m 7 jaar 15,- /

8 t/m 12 jaar 25,- / 13 t/m 15 jaar 30,- p. dag.

Ons door de familie gerunde hotel ligt direct in het
centrum. De restaurants, cafés, winkels en de wandel-
paden bereikt u binnen enkele minuten te voet. 
De gezellige en comfortabele tweepersoonskamers in
verschillende categorieën en 2 pas gerenoveerde 
2-kamer appartementen voor max. 4 personen

bieden veel ruimte om te ontspannen. Alle kamers zijn
niet-rokers kamers, de meeste beschikken over een
balkon aan de rustige tuinkant en zijn met een zithoek,
bureautje, wifi, flatscreen tv, safe, telefoon, douche/wc
of bad, saunadoeken en föhn ingericht.

HOTEL FÜRST VON WALDECK
Uw welzijn-hotel hartje Willingen

Ludwig Engelmann 

Briloner Str. 1

34508 Willingen

T +49 (0)5632 98899

F +49 (0)5632 988988

info@fuerst-von-waldeck.de

www.fuerstvonwaldeck.de

fontWorkaround
   ss  garnigarni Willingen / Kaart D10

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

70 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2-pk 59 - 79 45 - 53 40 - 53

3-pk 54 - 59 40 - 53 40 - 53

1-pk 79 - 99 60 - 68 55 - 68
Kids tot 3 jaar gratis, tot 7 jaar 12,00 juniors tot 14 jaar

20,00 p. kind en dag.

25,00 p. hond en verblijf.

Het nieuwe K1 hotel met een innovatief concept voor
sportieve en actieve gasten. Het compleet nieuwe hotel
garni ligt aan de voet van de Ettelsberg. 's Winters direct
bij de skiliften en zomers direct aan het nieuwe bike-
park en de wandelroutes Upland- en Rothaarsteig.

Onze moderne, gezellige en functionele kamers zijn
afgestemd op de wensen van sportive en actieve gasten,
zo kunnen bijvoorbeeld skischoenen, helm of andere
voorzieningen goed en snel hun plekje vinden.
Bovendien hebben wij een grote fiets- en skikelder.

K1 HOTEL WILLINGEN
Zomers of 's winters #heeldichtbij

Am Hoppern 1

34508 Willingen

T +49 (0)5632-407970

info@k1-hotel-willingen.de

www.k1-hotel-willingen.de

fontWorkaround garnigarni Willingen / Kaart D6
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

83 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

37 x 2-pk 62* 62* 52

5 x app. 62* 62* 52 HP 15,– ; kinderen: t/m 6 j.10,–, t/m 14 j. 50%* 

Tijdens het weekend (lente/herfst) kunnen uitsluitend

arrangementen geboekt worden.

Berghotel op een prachtige locatie op de Ettelsberg,
direct aan de skipiste en wandel- en mountainbike-
routes. Uniek - vanuit het bed de piste op! Een
"Skikarussell" met eigen skiliften.

Gezellige kamers in landelijke stijl en appartement-
studio's met tv, douche/wc, in Wilddieb en gasthuis
Wildschütz (100 m). Ons restaurant met Beierse sfeer.
Gezellige bar "SündAlm". Dakterras, biergarten en
terras met prachtig uitzicht. NIEUW: "Almkelder": voor
feesten t/m 120 personen.

BERGGASTHOF ZUM WILDDIEB
Gezellig feesten en familiepret

Familie Schlömer-Mütze

Am Ettelsberg 1

34508 Willingen

T +49 (0)5632 6232

F +49 (0)5632 69066

info@zumwilddieb.de

www.zumwilddieb.de

fontWorkaround Willingen / Kaart G8

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

33 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 1-pk 55 - 80 52 - 65 45 - 55

12 2-pk 55 - 80 52 - 65 45 - 55

1 3-pk 55 - 75 50 - 65 43 - 55

1 app. - 60 - 80 55 - 75

Appartement „Lieblingsplatz“ excl. ontbijt op maar 

500 m afstand van het hotel – toegankelijk voor

rolstoelen. www.lieblingsplatz.info

Rustig gelegen met prachtig panorama-uitzicht. Het cen-
trum, de supermarkt Rewe, het station, de Ettelsberg-
gondellift en het Bike-Park zijn gemakkelijk te bereiken.
Comfort. kamers: bedden van 2 meter, föhn, zithoek,
bureau, flatscreen tv, balkon of terras. Indoor-pool
(29°C) met ligweide, sauna, infraroodcabine en kleine

wellness-oase. Skikelder en bikeruimte. Wifi. Uitstekend
wandel- en (mountain)bikehotel. Toegang tot Upland-
steig en de Diemelseetour voor mountainbikers.
Regionale bio-producten op het ontbijtbuffet. Excellent
appartement „Lieblingsplatz“: exclusief ingericht met
keuken, 2 badkamers en 2 slaapkamers.

HOTEL MAGDALENENHOF GARNI
DE PERFECTE LOCATIE

Helga Hennecke und Kevin Gügel

Zum Hohen Eimberg 12

34508 Willingen

T +49 (0)5632 98910

F +49 (0)5632 989122

info@magdalenenhof-willingen.de

www.magdalenenhof-willingen.de

fontWorkaround
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

80 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

6 comf. 1-pk 79 69 65

20 comf. 2-pk 69 62 55

14 app. 75 67 72
Toeslag HP 21,– p. d., VP 32,– p.d.. Kinderen t/m 3 j.

gratis, t/m 6 j. in een extra bed incl. ontbijt 22,– p. d.,

t/m 14 j. 28,– p. d.

Op een rustige locatie i/h centrum van Usseln gelegen,
grote tuin, goede mogelijkheden om boodschappen te
doen. Comfortabele kamers m. woonhoek, flatscreen tv,
badjas, badtas, föhn, balkon, safe, minibar. Grote par-
keerplaats. In de tuin staan 2 gebouwen m. apparte-
menten. Wintertuinrestaurant met bar, tuinrestaurant,

wellnessoase met binnenbad, blokhuissauna’s,
stoombad, exclusieve douche Aromagrot, rustruimte.
Beauty en massages i/h Heksenhuisje der schoonheid.
Met MeineCardPlus vrije toegang tot meer dan 100
recreatiefaciliteiten in Willingen en de geboortestreek
van de gebroeders Grimm, Noord-Hessen.

POSTHOTEL USSELN
Ik blijf nog een paar dagen…

Familie Brüne-Frisch 

Korbacher Straße 14

34508 Willingen-Usseln

T +49 (0)5632 94950

F +49 (0)5632 949596

info@posthotel.de

www.posthotel.de

fontWorkaround
   Usseln / Kaart C9

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

51 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1x 1-pk 55 48 44

2x 3-pk 42 - 47 40 - 44 40

22x 2-pk 42 - 47 40 - 44 40
Toeslag HP 14,-, VP 26,- p. dag. Toeslag 1-pk 8,- p. dag.

Kinderen t/m 3 j. gratis, 4 t/m 6 j. 9,- p. dag, 7 t/m 12 j.

13,- p. dag, 13 t/m 15 j. 19,- p. dag. Huisdier eenm. 8,-.

Ons hotel staat aan de rand van Usseln, op 5 km afstand
van Willingen. 25 kamers met douche/wc, föhn, kapspie-
gel, radio en tv. Onze comfortkamers zijn in landhuisstijl
ingericht en voorzien van chique badkamers. Deels be-
schikken de kamers over een balkon of terras. Het hotel
beschikt over een “Bierstube” met kegelbaan, speel-

salon met dart, tafelvoetbal, flipperkast en biljarttafel.
Een rustige tuin met boccia, zonneweide en vijver
nodigen uit tot ontspanning. Kinderspeeltuin. De
gerenoveerde feestzaal en de Vinotheek ronden ons
aanbod af. Wij vervullen ook ongebruikelijke wensen.
Houdt u van oriëntaals, Amerikaans of middeleeuws?

BRÜGGES LOUI PRIVATHOTEL
Grote parkachtige tuin

Karl-Heinz Jäger

Hochsauerlandstraße 16

34508 Willingen-Usseln

T +49 (0)5632 5019

F +49 (0)5632 7393

info@brueggesloui.de

www.brueggesloui.de

fontWorkaround Usseln / Kaart C8
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

45 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

3x 1-pk 52 - 55 48 - 55 45 - 48

8x 2-pk Upl. 52 - 59 48 - 55 45 - 50

6x 2-pk Pönh.. 59 - 69 56 - 65 52 - 59

4x 2-k. app. 65 - 75 59 - 68 55 - 62

Toeslag HP 18,50. Kinderprijs p. dag LO t/m 2 jaar 5,-,

3 t/m 6 jaar 12,-, 7 t/m 10 jaar 20,-, 11 t/m 14 jaar 29,-.

Rustige en zonnige locatie met prachtig uitzicht,
verkeersluw. Direct aan wandel- en mountainbikeroutes,
op 300 m afstand van de skilift. Alle kamers/
appartementen beschikken over een douche of bad/wc,
föhn, flatscreen tv, balkon, wifi, badjas en saunadoek.
De appartementen bieden bovendien een kleine

theekeuken. Faciliteiten: HP-restaurant, tuinterras,
huisbar. Wellness: binnenbad (30°C), whirlpool, Finse
sauna, stoombad, infraroodcabine, zonneweide. Voor
kinderen: kindermenu's, speelkamer, speelstal, grote
speeltuin, dieren die geaaid kunnen worden.
Desgewenst kindermeubels op de kamer.

HOTEL BERGHOF
Voor genieters, families, wandelaars en mountainbikers

Angela Zeutschel 

Am Schneppelnberg 14

34508 Willingen-Usseln

T +49 (0)5632 949898

F +49 (0)5632 949894

info@berghof-willingen.de

www.berghof-willingen.de

fontWorkaround
  Usseln / Kaart G5

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

100 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

8x 2-k. app. - - 98- 156

14x 3-k. app. - - 120- 197

3x 4-k. app. - - 133- 197
Kinderen 0 t/m 6 j. met all-inclusive 22,- tot 32,- p. dag

Kinderen 7 t/m 15 j. met all-inclusive 37,- tot 40,- p. dag

Hartelijk welkom op onze vakantieboerderij in het
Sauerland! Wij, de familie Rummel, weten, dat een
vakantie met de hele familie pas dan onvergetelijk
wordt, als je met elkaar avonturen kunt beleven. Als
familiespecialist is dat onze opgave. In onze gezellige,
op kinderen afgestemde appartementen bieden we

plek voor 25 families. Onze accommodatie ligt idyllisch
tussen Willingen en de Diemelsee. Samen met pony’s,
konijnen, geiten, schapen en kippen wachten onze ezels
Anna en Moritz er al op, met jullie een leuke vakantie
door te brengen.

FAMILOTEL OTTONENHOF
Voor een onvergetelijke vakantie met kinderen

Christian Rummel

Zum Upland 8

34519 Diemelsee-Ottlar

T +49 (0)5633 991666

F +49 (0)5633 9916655

info@ottonenhof.de

www.ottonenhof.de

fontWorkaround
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SAUERLAND STERN

HOTEL

Hèt vakantie-eldorado voor de hele

familie in het midden van Duitsland.

Het Sauerland Stern Hotel verenigt

werelden: voor een actieve en familie-

vakantie in het Sauerland zijn wij het

ideale uitgangspunt. Vanuit ons hotel,

middenin het prachtige landschap in

Noord-Hessen, ontdekt u de talrijke

mogelijkheden van de skiwereldcup-

plaats. Het is ons doel, dat u zich bij

ons thuis voelt.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

1300 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

505 1-pk* v.a. 105 v.a. 97 v.a. 93

505 2-pk v.a. 75 v.a. 67 v.a. 63

18 suites v.a. 255 v.a. 255 v.a. 255

* = eenpersoonskamers zijn twee-
persoonskamers voor alleengebruik.

Fortuna Hotelsbetriebs GmbH
Kneippweg 1
34508 Willingen
T +49 (0)5632 4040
F +49 (0)5632 6119
info@sauerland-stern-hotel.de
www.sauerland-stern-hotel.de

fontWorkaround
   Willingen / Kaart E9

SAUERLÄNDER HOF
Vakantie vol genot

Ons hotel staat in de buurt van het

centrum, aan de voet van de 724 m

hoge Iberg. Comfortabel en licht in-

gerichte kamers, appartementen en

het huisinterne restaurant, waar u van

regionale en traditionele gerechten

kunt genieten, onderstrepen de

rustieke en vriendelijke charme des

huizes. Ideaal uitgangspunt voor

wandelingen en lange motorfiets-

tochten.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

40 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

4x 1-pk 74 56 54

14x 2-pk 69 51 49

3 app. 79 61 59

Toeslag HP 19,- p. dag, VP 32,-, Kind.
t/m 3 jaar bij de ouders in bed gratis.

Walter Saure 
Schwalefelder Straße 16
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6256
F +49 (0)5632 69106
info@sauerlaender-hof-willingen.de
www.sauerlaender-hof-willingen.de

fontWorkaround
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GÄSTEHAUS DORF

ALM
Centraal in Willingen

Hartje Willingen, direct naast Göbel’s

Landhotel gelegen. Kamers in zonnige

kleuren en warme houttonen, met tv,

radio, zithoek, bureau, safe,

douche/wc. Incl. gebruik van alle

recreatiemogelijkheden en de 1.000

m2 wellnessoase in het hoofdgebouw.

Op de begane grond is de Dorf Alm,

een gezellig gastronomisch bedrijf met

dansmuziek.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

38 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

19x 2-pk v.a. 75 v.a. 45 v.a. 45

1-pk + 15,- | HP 29,- | kind.: t/m 4 j.
gratis | 5 t/m 9 j. 22,- | 10 t/m 14 j. 39,-

Gert Göbel 
Briloner Straße 44
34508 Willingen
T +49 (0)5632 9870
F +49 (0)5632 987198
info@goebels-landhotel.de
www.goebels-landhotel.de

fontWorkaround Willingen / Kaart C9

HOTEL ENGELBRACHT

Sympathiek, klein hotel met familiaire

sfeer. Korte loopafstand naar het

centrum van Willingen. Gezellig

ingerichte een-, twee- en

meerpersoonskamers met douche of

bad/wc, flatscreen-tv, deels met

balkon en gratis wifi. Knus hotel met

terras, recreatieruimte en bar.

Uitgebreid ontbijtbuffet. Ideaal voor

wandelaars (honden welkom),

motorrijders en fietsers. Bij ons zijn

alle gasten en groepen hartelijk

welkom.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

30 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 x 1-pk 40 - 55 35 - 40

8 x 2-pk 40 - 55 35 - 40

4 x 3-pk 40 - 55 35 - 40

Kinderen t/m 5 j. gratis, 6 t/m 9 j.
50 %, 10 t/m 14 j. 25 % korting

Familie Fröhlich 
Am Schieferstein 2
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6589
F +49 (0)5632 69897
info@hotel-engelbracht.de
www.hotel-engelbracht.de

fontWorkaround Willingen / Kaart B9
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WALDECKER HOF -

HOTEL & SPA

Het principe is heel makkelijk… 

samen zijn; zowel met mensen als ook

met de natuur. Wij hechten veel waar-

de aan een milieubewust, alomvattend

management. Ons familiebedrijf met

hotel, restaurant & SPA zorgt ervoor,

dat onze gasten sinds meer dan 100

jaar van onze voortreffelijke keuken,

onze persoonlijke service en onze

rustige omgeving genieten!

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

59 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

9 x 1-pk 78 68 63

2 x 3-pk 72 63 57

2 x 4-pk 69 60 55

18 x 2-pk 78 68 63

Toeslag HP 28.–

Dirk Werner e.K.
Waldecker Straße 28
34508 Willingen
T +49 (0)5632 9880
F +49 (0)5632 988360
info@waldecker-hof.de
www.waldecker-hof.de

fontWorkaround Willingen / Kaart D11

GARNI ELEGANT

We begroeten u op een centrale

locatie in het hart van Willingen.

Familiair en gezellig ambiance –

individueel ingerichte kamers met

eigen badkamer, safe, zithoek,

flatscreen tv en deels met balkon/

terras. Heerlijk ontbijtbuffet, tv- en

recreatieruimte, kleine huisbar,

tuinterras, speelhoek voor kinderen,

tafeltennis, tafelvoetbal en een kleine

wellnessoase. Gratis: parkeerplaatsen,

wifi, berging voor ski’s en (motor)-

fietsen.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

24 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1-pk 52-58 47-53

2-pk 52-68 42-48 37-43

appartem. 52-68 42-48 37-43

1-pk vrij-zon op aanvraag. Kind. t/m 3
j. gratis, t/m 12 j. €25,- p. kind p. n..

Familie Dong Vuong
Alte Kirchstraße 4
34508 Willingen
T +49 (0)5632 98570
F +49 (0)5632 985712
info@elegant-willingen.de
www.elegant-willingen.de

fontWorkaround
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HOTEL PANORAMA

Het partnerhotel van de Wilddieb.

Gezellig hotel, aan de zonkant met

uniek panorama-uitzicht. Ook geschikt

voor clubs, groepen en bussen. 100 m

vanaf het centrum, de uitgaansbuurt

met Brauhaus, bars en cafés.

Gerenoveerde doelmatig ingerichte

kamers met tv, douche/wc, deels

balkon. Uitgebreid ontbijtbuffet.

Tijdens de herfstweekenden kan

alleen de „Wilddieb-Erlebnis-

tour“ geboekt worden.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

50 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

21 2-pk 62 62 57

10 3-pk 62 62 57

2-pk als 1-pk € 92,--
Kinderkorting, honden gratis!

Familie Schlömer-Mütze
Zum Treis 6
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6232
info@panorama-willingen.de
www.panorama-willingen.de

fontWorkaround garnigarni Willingen / Kaart C9

LANDGASTHOF

SAUER

Direct aan de Uplandsteig.

Wandeltransfer, lunchpakketten, eigen

eetgelegenheid, terras, biertuin, lig-

weide, sauna, zonnebank. Alle kamers

met douche/wc, tv, radio, telefoon,

vnl. balkon. 2 appartementen met

keukenblokje. Kindvriendelijke vakan-

tieboerderij met vele dieren, pony-

rijden, speelkamer en speelgoed,

openbare speeltuin direct naast ons.

Ook ideaal voor (motor)fietsers.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

40 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 x 1-pk 57 - 58 51 - 52 47-48

13 x 2/3-pk 43-44 41 - 42 37-38

2 app. 47-48 45 - 46 41-42

Toeslag HP 15.- p. dag, VP 23.- p. dag.
Ki. 12.5 tot 25.- p. dag (bij de ouders).

Ute Sauer 
An der Bicke 9
34508 Willingen-Eimelrod
T +49 (0)5632 7449
F +49 (0)5632 7220
landgasthof-sauer@t-online.de
www.landgasthof-sauer.de
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DAS LOFT HOTEL

LIFE.STYLE.LOFT.GARNI,
Willingen en de geavanceerde
ongedwongen gastvrijheid van ons
hotel. Ontvlucht de dagelijkse sleur in
ons mooie met strak design ingerichte
huis. Geniet na het ontwaken van ons
LOFT smulontbijtbuffet. 
We verheugen ons op uw komst. 
Uw LOFT gastvrouwen.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

60 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
5 1-pk 62-95 62 62
20 2-pk 53-75 53 53
5 3-pk 63-95 50 50

Kinderen t/m 4 jaar gratis.

MAPE GmbH & Co. KG
Neuer Weg 28
34508 Willingen
T +49 (0)5632 40000
F +49 (0)5632 400045
info@loft-hotel-willingen.de
www.loft-hotel-willingen.de
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ALTES DOKTORHAUS

Rustig en toch centraal, middenin de
natuur. U heeft in Willingen keuze
tussen 50 restaurants, bars en cafés,
die alle snel te voet bereikbaar zijn. En
met korte afstand weer terug naar het
hotel. Onze accommodatie is compleet
rookvrij. Gratis wifi.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

22 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
5x 2-pk 55 - 69 39 39
3x app. 55 - 69 39 39

Kinderen t/m 4 j. 100%, t/m 13 j. 50%
korting.

Frau Anhalt Jana
Zum Kurgarten 1a
34508 Willingen
T +49 (0)5632 301050
info@altes-doktorhaus.com
www.altes-doktorhaus.com
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Een goed netwerk voor uw vakantie 

Naturpark
         Diemelsee
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In het hartje van Willingen bieden we u
onvergetelijke vakantiedagen tijdens elk
seizoen. Ideaal startpunt voor alle wandel- en
fietspaden. Sportliefhebbers zijn dichtbij de
indoor-ijsbaan, het zwemparadijs Lagunenbad,
de skipistes en de loipes.

In onze ruime en comfortabele kamers met
douche/wc, föhn en flatscreen tv kunt u
heerlijk ontspannen. De meeste kamers
beschikken over een balkon. De comfort. 2-
persoonskamers en appartementen hebben
met een zithoek, radio/cd, koffiezetapparaat of
waterkoker en koelkast aantrekkelijke
pluspunten.

Het Gästehaus Behle Schäperken in Willingen
verheugt zich op uw komst.

Behaaglijke eetzaal, gezellige verblijfsruimte
met koelkast. Terras met vijver en zonneterras
voor ontspannende uurtjes.

We bieden een uitgebreid ontbijt met gezonde
producten Desgewenst geven we u dagelijks
een lunchpakket voor uw wandelingen mee.

Voor mountainbikers: afsluitbare garage,
droogruimte, wasmachine, lokale en regionale
fietskaarten.

Gratis wifi in de gemeenschapsruimtes.

We geven u de MeineCardPlus. Uw entree voor
meer dan 130 recreatiefaciliteiten.

GÄSTEHAUS BEHLE-SCHÄPERKEN
Een gevarieerde vakantie

Monika und Friedhelm Behle GbR
Schwalefelder Straße 13
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6465
F +49 (0)5632 966416
info@behle-schaeperken.de
www.behle-schaeperken.de

KORTE VAKANTIE
Uitrusten en bijtanken, 3 overnachtingen in een

comfort. 2-pk/1-pk, ontbijt, p. p.

115555..––

ONTSPANNING
7 overnachtingen in een comfort. 2-pk/1-pk, ontbijt, 1

klein cadeau per kamer, p. p.

- Het gehele jaar door te boeken, behalve tijdens

feestdagen en evenementen. -

330099..––

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

26 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 1-pk 55 - 65 50 - 55 45 - 48

7 comf. 2-pk 55 - 65 50 - 55 45 - 48

2 app. 60 - 70 52 - 59 48 - 52

Lunchpakket 7,- per persoon per dag
Bovendien: vakantiewoningen: zie aparte advertentie
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

28 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

3x comf.2-pk 68 - 88 58 - 78 48 - 63

4 app. 68 - 88 58 - 78 48 - 63 Kinderen 14 t/m 17 jaar: 25% korting, 4 t/m 13 jaar:

50% korting, t/m 3 jaar: 75% korting

Centraal maar rustig gelegen, zijn wij het ideale
uitgangspunt voor uw vakantie. U bereikt het centrum
van Willingen binnen 5 minuten te voet. Het Lagune-
Zwemparadijs, de indoorijsbaan en de bergliften zijn nog
dichterbij.

Modern ingerichte kamers en grote vakantiewoningen
met één tot twee aparte slaapkamers bieden ruimte
voor paren en families. Het uitgebreide ontbijtbuffet,
waar u niets zult missen, zorgt voor een goed begin van
de dag. Wandelaars zijn welkom en mogen een
lunchpakket maken en meenemen.

LANDHAUS BERGKRONE
Modern comfort op een goede locatie

Simone & Thomas Behle GbR

Kampweg 13

34508 Willingen

T +49 (0)5632 969300

F +49 (0)5632 9693029

info@bergkrone.de

www.bergkrone.de

fontWorkaround Willingen / Kaart E10

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

14 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 x 1-pk 40 - 45 37 - 40 33 - 38

3 x 2-pk 40-45 38-40 ab 35

2 app. 45 43 40
Prijzen voor onze vakantiewoningen van € 40,00 tot

€ 60,00 per nacht voor 2 personen!!!

Heel centraal, centrum, Lagune-zwemparadijs, indoor-
ijsbaan, gondellift etc. binnen een paar minuten te voet
te bereiken. Comfortabele en royaal ingerichte kamers
met douche/wc, balkon, satelliet tv, koelkast, koffiezet-
apparaat. Zeer comfortabele, nieuw ingerichte vakantie-
woningen.

Keukenblok met vaatwasser en magnetron. Satelliet tv,
radio, föhn. Heel royale woonruimte, aparte slaapkamer,
balkon. Grote zonneweide met barbecuehut.
Verschillende recreatieruimtes met uitzicht op het mooie
landschap. Uitgebreid ontbijtbuffet.

LANDHAUS BEHLE
Ervaar pure vakantie!

Wolfgang Behle

Auf dem Gehren 4

34508 Willingen

T +49 (0)5632 69161

F +49 (0)5632 4450

info@landhaus-behle.de

www.landhaus-behle.de

fontWorkaround Willingen / Kaart D9
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

12 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

6x comf. 2-pk 49 - 54 46 35

Direct bij de Kurgarten gelegen biedt ons huis een ideale
uitgangsbasis voor uw activiteiten. Niet-rokers-comfort
kamers met douche/wc, föhn, tv, safe en balkon.
Recreatieruimte met minibar.

Graag geven wij u meer informatie over onze
vakantiewoningen en aanbiedingen!

HAUS CONCORDIA
Welkom op vakantie

Ingrid und Heinrich Weber GbR

Briloner Straße 31

34508 Willingen

T +49 (0)5632 6406

F +49 (0)5632 968093

gaestehaus.concordia@t-online.de

www.gaestehaus-concordia.de

fontWorkaround Willingen / Kaart C9

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

14 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2x 1-pk 40 - 45 37 - 39 35

6x 2-pk 40 - 45 37 - 39 35 Kinderkorting. U kunt wat overblijft van uw ontbijt

voor de dag of ’s avonds meenemen.

Op een rustige, zonnige locatie in het Stryckdal, in
directe omgeving van prachtige wandelroutes, een klein
meertje, de Mühlenkopfschans en de langlaufloipes. 
Ons pension wordt door de familie gerund en beschikt
over royale, moderne kamers met douche/wc, balkon,
flatscreen tv, gratis wifi en een zithoek.

Vanaf uw balkon geniet u van een prachtig uitzicht op de
Uplandse bergen en het mooie Stryckpark. Koelkast,
water-koker en servies staan desgewenst op uw kamer
ter beschikking. Onze vakantiewoning op dezelfde loca-
tie maakt een individuele vakantie mogelijk. Desge-
wenst met ontbijt/broodjesserivice. Prijs op aanvraag.

HAUS ERIKA
Vakantie voor iedereen

Ulrike Behle & Töchter GbR

Am dicken Stein 12

34508 Willingen

T +49 (0)5632 6250

F +49 (0)5632 968450

info@haus-erika-willingen.de

www.haus-erika-willingen.de
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PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

50 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

3x 1-pk 49 - 75 49 - 65 45 - 59

8x 2-pk 39 - 59 39 - 59 35 - 49

5x fam.-ka. 39 - 59 39 - 59 35 - 49

4 app. 49 - 69 49 - 69 45 - 59

HP 17.- p. dag, VP 22.- p. dag vanaf 20 pers., kinderen

t/m 3 j. gratis, t/m 12 j. in begeleiding van 2 volledig

betalenden 1/2 prijs.

Ontspan tijdens mooie wandelingen door de Upländer
berg en in ons vrijstaande landhuis op een prachtige
locatie. Mountainbiken op routes van de Bike Arena,
zwemmen in de Diemelsee of gewoon van de zon
genieten en relaxen. De instap voor de Uplandsteig is

hier bij het 4 km punt mogelijk. De kamers zijn ideaal om
te onstpannen, te slapen of van de rust te genieten.
Rust, natuur, tijd voor alle zintuigen en zinnelijkheden.
Het Lieb'Lommerke is tijdens ieder seizoen iets
bijzonders. Ideaal voor groepsreizen.

LANDHAUS LIEB' LOMMERKE
Op adem komen en ontspannen!

Familie Boiar

In der Lommerke 1

34508 Willingen-Schwalefeld

T +49 (0)5632 6248

F +49 (0)5632 968168

lieblommerke@t-online.de

www.lieblommerke.de
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HAUS WALDFRIEDEN
Rustig en centraal

Familiebedrijf, direct aan de wandelen

mountainbikeroutes. Een paar minu-

ten naar het centrum en recreatie-

faciliteiten. Comfortabel en goed

onderhouden kamers met douche/wc,

flatscreen-tv, safe, zithoek en balkon

met prachtig uitzicht op Willingen en

zijn bergen. Ontbijtbuffet, lunchpak-

ketten op aanvraag. Gezellige

recreatieruimte met tv en minibar,

gastenkoelkast, zonneterras en een

motorgarage, ski en fietskelder.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

9 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 x 2-pk 43 - 50 38 - 42 36 - 38

1 x 1-pk 43 - 50 38 - 42 36 - 38

1 x 3-pk 43 - 50 38 - 42 36 - 38

Kinderen v.a. 6-10 jaar 40% korting bij
de ouders op de kamer.

Detlef Emde
Bergstraße 12
34508 Willingen
T +49 (0)5632 966569
F +49 (0)5632 9691088
haus-waldfrieden@t-online.de
www.pension-haus-waldfrieden.de
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HAUS BERGBLICK
Rustige, zonnige locatie aan de voet

v/d Ettelsberg met prachtig uitzicht.

Maar 5 minuten te voet naar het

centrum, bezoekerscentrum, indoor-

ijsbaan, Lagunenbad, Ettelsberg

gondellift, K1 en skiliften. Kamers m.

douche/wc, satelliet tv, wifi, terras,

ligweide. Ideaal voor mountainbikers

en wandelaars. Vakantiewoning (28

m2) voor 2 pers. m. woon- slaapkamer,

douche/wc, kitchenette, magnetron,

terras, ligweide. Vanaf 3 nachten 36,-

p. d., vanaf 5 nachten 34,- p. d., vanaf

7 nachten 33,- p. d..

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

6 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

3 2-pk 36 - 42 34 - 36 31 - 33

Friedrich Kramer 
Kampweg 17
34508 Willingen
T +49 (0)5632 69105
F +49 (0)5632 9691003
willingen.hausbergblick@t-online.de
www.bergblick-willingen.de

fontWorkaround Willingen / Kaart E10
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HAUS CHRISTEL
Geniet van lekkers
tijdens de vakantie!

Ons familiebedrijf staat in het hartje

van Willingen. Royaal wooncomfort in

lichte kleuren en met warm hout. Het

woon- en slaapgedeelte in onze

kamers is optisch gedeeld, wat meer

gezelligheid biedt. Deels met balkon.

Uitgebreid ontbijtbuffet. Ons aanbod

voor ieder seizoen: 5 overn. incl.

ontbijt. Zondag tot vrijdag 150,- per

persoon, excl. toeristenbelasting.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

25 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 1-pk 53 - 60 41 38

6 comf. 2-pk 53 - 60 40 36

4 app. 53 - 60 45 40

Kinderen t/m 3 jaar gratis, 
t/m 12 jaar 15,-.

Familie Berthold 
Schwalefelder Straße 7
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6638
F +49 (0)5632 4438
info@haus-christel-willingen.de
www.haus-christel-willingen.de
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HAUS ZUM

WIESENGRUND
Persoonlijke sfeer

Rustig en toch centraal, 4 min. te voet

naar het centrum. Bos en wandelrou-

tes in directe omgeving van ons

pension. Vriendelijk ingerichte kamers

met douche/wc en tv. Uitgebreid ont-

bijtbuffet, recreatieruimte, kleine

huisbar, tuin met ligweide en barbe-

cuehut. Parkeerplaatsen direct aan het

pension. Fietsers en motorrijders

hartelijk welkom.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

12 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2x 1-pk 35 30 26

5x 2-pk 35 30 26

Erika Koch
Schwalefelder Straße 23
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6220
F +49 (0)5632 6490
wiesengrund-erika-koch@t-online.de
www.haus-wiesengrund-willingen.de
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GÄSTEHAUS

WEIDENHAGEN
Pension & woning,
hartelijk, klein maar fijn
Smaakvol ingerichte kamers,

tweepersoonskamers met douche/wc,

gezellige zithoek, satelliet-tv en

balkon. Onze 2 eenpersoonskamers

bieden een zithoek en delen samen

(direct tegenover de kamers) een

badkamer met douche/wc. Begin de

dag goed met een uitgebreid ontbijt in

onze recreatieruimte.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

13 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 x 1-pk 39 - 49 35 - 42 30 - 35

4 x 2-pk 39 - 49 35 - 42 30 - 35

1 x 3-pk 39 - 49 35 - 42 30 - 35

Welkomstaanbieding van zo. t/m vr.:
5 x LO in een 2-pk, per pers. 150,-.

Familie Weidenhagen 
Waldecker Straße 13
34508 Willingen
T +49 (0)5632 69238
F +49 (0)5632 9691067
weidenhagen-willingen@t-online.de
www.weidenhagen-willingen.de
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PENSION/BISTRO

TÖFF TÖFF
Ons huis staat tussen het Willinger

Brauhaus en de Sauerland Stern. Het

is maar 2 minuten te voet naar de

Ettelsberg gondellift en het Willinger

station. We bieden 3 – 4-pers.-kamers

(2 2-pk en 1 badkamer) en 2 2-pk. Door

de week is onze Gaststätte gesloten.

Tijdens het weekend kunt u zich bij

ons in de Gaststätte laten verwennen

onder het genot van een lekkere

Veltins of Kölsch. We verheugen ons

erop, Karin Ramroth en team.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

16 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 2-pk 64 39 42

3 4-pk 62 36 39

Karin Ramroth
Neuer Weg 32
34508 Willingen
T +49 (0)5632 960644
kontakt@töff-töff-willingen .de
www.töff-töff-willingen .de

fontWorkaround Willingen / Kaart D8
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WESTFALENHOF
Gastvrijheid is onze
traditie

In het midden van het dorp, aan de

Uplandsteig staat de Westfalenhof met

individuele kamers, suites en 2 vakan-

tiewoningen (zie advertentie vakantie-

woningen), uitgebreid ontbijtbuffet,

kegelbaan, gratis garage voor (motor)-

fietsen, cafés en restaurants in directe

omgeving. Uw hond is welkom (€ 8,-

per dag, behalve tijdens de jaar-

wisseling).

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

27 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 1-pk 42-50 40 38

3 2-pk 39-50 37 35

6 comf. 2-pk 42-50 40 38

1 suite 45 - 50 43 41

Kinderkorting.

Christa Heing
Korbacher Straße 10
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 5010
F +49 (0)5632 5671
westfalenhof@t-online.de
westfalenhof-fewos-willingen.de
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WILKE-MÜHLE
In het Diemeltal aan het kuurpark

gelegen geniet u van het mooie

landelijke leven. Onze hoeve nodigt u

uit om een ontspannende vakantiedag

te beleven. Pas gerenoveerde kamers

met douche/wc en balkon. Het is ca.

500 m naar het centrum van Usseln, 5

km tot Willingen. Onze vakantiegasten

kunnen maandag t/m vrijdag paardrij-

les krijgen. Van juni tot september

bieden we vakantie met eigen paard

aan. 2 aparte vakantiewoningen voor 2

– 4 personen kunnen geboekt worden.

Prijzen incl. MeineCardPlus.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

16 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 1-pk 39 - 45 33 -

2 2-pk 39 - 45 33 -

4 app. 42 - 47 36 -

Pension: kind. t/m 3 j. gratis, woning:
per extra pers.10,- p.n., kinderkorting.

Familie Wilke 
Mühlenweg 9
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 7076
F +49 (0)5632 7720
info@wilke-muehle.de
www.wilke-muehle.de
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PENSION SINEMUS
Ontspannen en uitrusten
van de dagelijkse sleur

Familiair pension op een rustige

centrale locatie. Kamers met

douche/wc, tv en wifi, ontbijt- en

recreatieruimtes, wintertuin en balkon

om te zonnen en ontspannen, gratis

parkeerplaats en garage, skikelder,

oplaadpunt en wasmogelijkheid voor

fietsen, eigen taxibedrijf.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

12 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

4 1-pk 40-45 38-43 35-38

4 2-pk 40-45 38-43 38-40

Kinderen t/m 4 jaar gratis.

Familie Sinemus
Am Aarbach 11
34508 Willingen-Schwalefeld
T +49 (0)5632-6504
F +49 (0)5632-966958
pension-sinemus@gmx.de
www.pension-sinemus.de
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ZUM FERNBLICK
VAKANTIE IN DE BERGEN! 

Direct in de natuur tussen Willingen en

Schwalefeld aan de Uplandsteig bij het

3,5 km punt gelegen. De kamers zijn

comfortabel, royaal en gezellig met

zithoek, flatscreen tv, gratis wifi, radio,

badkameraccessoires, föhn en groten-

deels met balkon ingericht. 

Gr. Sauerlands ontbijtbuffet, gezellige

“Gaststube” met bar, goede Duitse

keuken met wild uit eigen jacht,

dagelijks verse wafels en huisgemaak-

te taart. Aanbieding: 1 fles sekt bij

verblijf van 1 week.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

11 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 1-pk 50-60 50-60 48-55

5 2-pk 48-55 47-52 45-52

3-gangen keuzemenu +16,- p. p. p. d. 
VP op aanvraag. Kinderkorting.

Familie Galhofer
Am Schwalefelder Treis 12
34508 Willingen-Schwalefeld
T +49 (0)5632 6766
F +49 (0)5632 4337
info@cafefernblick.de
www.cafefernblick.de
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LANDGASTHOF

GÖBEL
Ons door de familie gerunde

Landgasthof ligt direct aan de

pelgrimsroute in Schwalefeld, 

op maar 2 km afstand van Willingen.

De gezellige kamers bieden een

zithoek, flatscreen tv, nieuwe

badkamers, föhn, cosmetische

producten, gratis wifi en grotendeels

balkon. In ons mooie in landhuisstijl

ingerichte restaurant wordt u verwend

met steeds vers bereide gerechten.

Kegelbaan en groot terras.

PRIJZEN per persoon & dag
incl. ontbijt

18 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

6 x 2-pk 46 - 50 44 - 49 42 - 47

2 x 3-pk 46 - 55 44 - 55 42 - 50

Smuldagen: 2 pers., 2 nachten incl.
ontbijt, 2x 4-gang. menu; p.p. 133,-.

Andreas Koliofotis 
Zum Burgring 4
34508 Willingen-Schwalefeld
T +49 (0)5632 6247
F +49 (0)5632 4676
landgasthof-hotel-goebel@t-online.de
www.landgasthof-hotel-goebel.de
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ETTELSBERGER HOF

Het door onze familie gerunde pension
ligt direct aan de bosrand en biedt een
prachtig uitzicht over Willingen.
Gezellig ingerichte woon-/slaapkamers
met douche/WC, balkon en satelliet tv.
Uitgebreid ontbijt voor een goede start
in de dag. Ontdek de schitterende
wandelwereld van Willingen meteen
voor de huisdeur.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

8 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
4x 2-pk 34 32 30

2-pk als 1-pk 10,- p. pers. extra.
Kinderprijzen op aanvraag.

Familie Rönick 
Ettelsberger Hof 1
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6453
F +49 (0)5632 69440
Pension_Ettelsberger-Hof@t-online.de
www.ettelsberger-hof.de
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GÄSTEHAUS DIETRICH

Centrale, rustige locatie. Kamers met
douche/wc, satelliet tv en zithoek.

Gezellige ontbijtruimte en uitgebreid
ontbijt. Ons huis is het gehele jaar door
geopend.

Geen clubs!

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

6 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
2 1-pk 35 32 32
2 2-pk 35 32 32 Helmut und Bärbel Dietrich

Stryckweg 8
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6675
F +49 (0)5632 980015
info@gaestehaus-dietrich.de
www.gaestehaus-dietrich.de
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HAUS AM HOPPERN

Op de zuidelijke helling gelegen met
vrij uitzicht. Niet-roken kamers met
douche/wc, satelliet tv, safe en
grotendeels met balkon.
(Motor)fietsgarage, skiverhuur,
skischool en skiliften in directe
omgeving van het huis. Kinderkorting
op aanvraag.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

13 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
1x 1-pk 40 38 36
6x 2-pk 40 38 36

Vanaf 7 nachten 20% korting.

H. + C. Bäringhausen GbR
Am Hoppern 2
34508 Willingen
T +49 (0)5632 968140
F +49 (0)5632 4263
hausamhoppern@t-online.de
www.hausamhoppern.de
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HAUS AM ORENBERG

Ons kleine pension ligt op een rustige
locatie, op ca. 3 min. afstand van het
centrum. 
De nieuwe en gezellige kamers – allen
met balkon, satelliet tv en zithoek –
zorgen met een grandioos uitzicht voor
rust en ontspanning. Na een uitgebreid
ontbijt, aan tafel geser-veerd, kan de
dag goed beginnen.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

5 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
2 2-pk 33 - 35 32 - 34 31

Hella Paar 
Am Orenberg 2
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6550
hausamorenberg@t-online.de
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HAUS BÄRENFÄNGER-
SCHNIEDERKEN

Centrale locatie, in de buurt van de
wandelpaden en de avontuurlijke
midgetgolfbaan. Moderne, ruime,
vriendelijk ingerichte kamers, vnl. met
douche/wc en woondeel. Uitgebreid
ontbijt, ook voor gasten die lang
slapen. Stalling voor (motor)fietsen.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

8 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
1x 2-pk 28 - 33 28 - 31 28
3x 2-pk dou./wc 28 - 33 28 - 31 28

Kinderkorting op aanvraag.
Familie Bärenfänger
Waldecker Straße 49
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6272 od. 69080
baerenfaenger@gmx.de
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HAUS GERDA

Op een rustige locatie aan de voet van
de Ettelsberg, in de buurt van het
Lagune-zwemparadijs, indoor-ijsbaan,
bezoekerscentrum, en Kurgarten (cen-
trum 5 min.). Kamers met douche/wc,
tv en deels balkon, eet- en recreatie-
ruimte, zonneweide, barbecueplek.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

11 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
3x 1-pk 38 - 42 34 32
4x 2-pk 37-42 32 30

Huisdieren op aanvraag.

Gerdi Langner
Auf dem Gehren 6
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6789
info@haus-gerda-willingen.de
www.haus-gerda-willingen.de
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HAUS KESPER-
BRÜNEN

U verblijft in royale kamers met zithoek,
tv, douche/wc en balkon. Het ontbijt-
buffet staat in de lichte, gezellige
ontbijtruimte voor u klaar. 
De recreatiefaciliteiten en het centrum
bereikt u binnen enkele minuten.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

16 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
2x 1-pk 43 - 45 40 - 43 38
7x 2-pk 40 - 45 40 - 42 37

Huisdieren op aanvraag.

Erika Kunzemann 
Stryckweg 28
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6365
F +49 (0)5632 969372
info@kesper-bruenen.de
www.kesper-bruenen.de
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HAUS KRAMER-EMDE
Centraal en rustig. 3 min. te voet v/h
centrum en gastronomie. Ideaal
startpunt voor de wandel- en fiets-
routes. Comfort. kamers, licht en
vriendelijk m. zithoek, flatscreen-tv,
douche/wc, föhn, balkon/terras.
Moderne ontbijtruimte. Uitgebreid
ontbijtbuffet, gastenkoelkast.
Afsluitbare berging voor bikes.
Aanbiedingen zie homepage.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

8 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
4 2-pk 42-47 36-44 32-39

Tweepersoonskamers als
eenpersoonskamers op aanvraag.

Marlene Emde
Bergstraße 7
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6437
F +49 (0)5632 960914
info@kramer-emde.de
www.kramer-emde.de
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HAUS STEDE-LANGE

Ons familiebedrijf staat op een centrale
locatie t.o.v. de Kurgarten, het Lagune-
zwemparadijs, de indoor-ijsbaan, de
gondel- en skiliften. Kamers met
douche/wc en vnl. balkon. 
Uitgebreid ontbijt tot 11.00 uur. 
Koelkast voor de gasten.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

-7 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
1 1-pk 45 45 40
3 2-pk 40-45 40 40 Wilhelm und Heike Lange

Neuer Weg 21
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6140
F +49 (0)5632 966646
pension.stede-lange@t-online.de
www.pension-stede-lange.de
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LANDHAUS KÖSTER

Landhaus Köster – aankomen en je
thuisvoelen. In het centrum van
Willingen, in een rustige zijstraat;
binnen een paar minuten zijn alle
restaurants in Willingen bereikbaar.
Kamers met douche/wc, tv, bureau,
deels met balkon, zeer uitgebreid
ontbijtbuffet.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

25 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
3 1-pk 75 - 89 -
7 2-pk/app. 65 - 85 62 - 69 -
4 2-pk m. blk 69 - 75 65 - 69

Kinderen van 2 t/m 13 jaar € 35,-

Landhaus Köster & Kenk GbR
Bergstraße 4 - 4a
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6485
F +49 (0)5632 966818
info@hotel-willingen.biz
www.hotel-willingen.biz
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PENSION BEHLEN-
DREGGES
Centrale en toch rustige locatie.
Familiaire sfeer. Alle kamers met
douche/wc, deels met balkon, 
satelliet-tv, recreatieruimte, koelkast,
zonneweide, parkeerplaatsen,
barbecuemogelijkheid. 
Vakantiewoning voor max 6 personen.
Prijs op aanvraag.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

13 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
2x 1-pk 38 35 30
3x 2-pk 34 32 28

Vak.-woning voor max 6 pers.
boekbaar.

Markus Behlen 
Waldecker Straße 36
34508 Willingen
T +49 (0)5632 968355
dregges@web.de
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PENSION BENTHIN

Direct aan het begin v/d Uplandsteig,
bij de indoor-ijsbaan en sportfacilitei-
ten. Ca. 5 min. te voet v/h centrum.
Moderne kamers m. zithoek, balkon,
föhn, douche, wc, radio en flatscreen tv.
Ontbijtruimte m. terras, koelkast voor
consumpties, ski- en bikekelder.
Kostelijke lekkernijen aan het ontbijt-
buffet. Huisdieren op aanvraag.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

8 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
4 2-pk 40 - 43 39 - 41 -

Lunchpakketten op aanvraag. Prijzen
tijdens feestdagen en evenementen
volgens afspraak.

Brigitte Benthin 
Am Hagen 3
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6653
F +49 (0)5632 6628
info@pension-benthin-willingen.de
www.pension-benthin-willingen.de
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PENSION KESPER-
BANGERT
Centrale locatie in directe omgeving
van het station. U woont in ruime en
goed onderhouden kamers met douche
of bad/wc, satelliet tv en balkon.
Koelkast met consumpties,
parkeerplaatsen, garage voor fietsen.
Wandel- en mountainbikevriendelijke
accommodatie. Geen clubs!

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

8 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
4 x 2-pk 34 30 26

Kinderen t/m 2 j. gratis, t/m 14 j. de
leeftijd in Euro.

Familie Bangert 
Briloner Straße 66
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6107
info@kesper-bangert.de
www.kesper-bangert.de
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PENSION LYDIA
Een liefdevol geleid pension op een
rustige en toch centrale locatie. Op 
300 m afstand v/h Lagune-Zwem-
paradijs, bezoekerscentrum, 600 m v/h
centrum. Kamers met satelliet tv,
douche/wc, deels met koelkast.
Uitgebreid ontbijt incl. service. Ontbijt-
en recreatieruimte met tv, gezellige
zithoek. Groot terras, zonneweide,
gratis wifi.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

16 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
7 x 2-pk 40 30 28
2 app. 45 35 32

Meer aanbiedingen op de homepage.

Angelika Strunk 
Stryckweg 23
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6143
F +49 (0)5632 968305
info@pensionlydiawillingen.de
www.pensionlydiawillingen.de
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PENSION
MÜHLENKOPFSCHANZE

Rustige locatie in het Stryckdal, direct
aan de wandelroutes en loipes. Lichte
en vriendelijke kamers met douche/wc
en deels met wintertuin. Gezellig
ontbijtpension, terras voor het huis.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

18 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
8 x 2-pk 34 - 52 34 - 52 34 - 52

Doris Hahn 
Im Stryck 4
34508 Willingen
T +49 (0)5632 9668871
F +49 (0)5632 9668872
dghahn@arcor.de
www.pension-muehlenkopfschanze.de
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STRYCKMÜHLE
Rustige locatie. 1,5 km v/h centrum,
zwemparadijs Lagunebad, indoor-
ijsbaan en skiliften. Restaurants,
wandelpaden en mountainbiketrails in
directe omgeving.
2-pk en 1-pk m. douche/wc, deels met
balkon en tv. Recreatieruimte, gratis
parkeerplaatsen, stalling van
(motor)fietsen mogelijk, vak.-woning
voor 2 – 4 personen op aanvraag.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

20 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
3 1-pk 38 38 35
8 2-pk 38 38 35
Vak.-woning 45-62 45-62

Kinderkorting op aanvraag.
Familie Lange
Mühlenkopfstraße 7
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6323
F +49 (0)5632 966438
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DAS ORANGE SCHAF

Groepsaccommodatie (tot 52 pers.).
Vrije, rustige locatie direct aan de
bosrand. Goede faciliteiten voor fiets-
groepen: afsluitbare fietskelder met
werkplaats en wasplaats. Kwaliteits-
onderscheiding Bett & Bike Sport.
Half-/volpension mogelijk. Het gehele
huis kan op basis van zelfvoorziening
geboekt worden (prijs op aanvraag).

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

52 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
18 kamers 26 - 29 26 - 29 26 - 29

Toeslag HP vanaf 9,50 p. dag, 
VP vanaf 16,- p. dag.

Bart van der Jagt 
In der Emmet 1
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632-923581
F +49 (0)5632-923583
info@das-orange-schaf.de
www.das-orange-schaf.de
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HOTEL
DRIBISCHENHOF
Ons huis ligt op 5 minuten afstand van
het centrum van Willingen-Usseln. De
wandelpaden, loipes en skiliften zijn
indirecte omgeving. Twee- en drie-
persoonskamers met douche/wc,
satelliet tv en 2 familie- en groeps-
kamers. Station en bushalte direct voor
de huisdeur.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

35 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
10 x 2-pk 38 - 60 38 - 60 38 - 60
5 familiek. 38 - 60 38 - 60 38 - 60

Kinderen t/m 2 jaar gratis, 
3-5 jaar 25%, 6-14 jaar 50%.

Klaus Brüne 
Korbacher Str. 23
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 1240
F +49 (0)5632 7169
dribischenhof@web.de
www.dribischenhof.de
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CAFÉ-PENSION
WALDESRUH
Rustig en zonnig gelegen
ontbijtpension met prachtig
panoramauitzicht. Uplandsteig,
Pelgrimsroute en mountainbikeroutes
lopen direct langs ons huis. Op maar
2km afstand van Willingen. Standaard-
en comfortkamers met tv, douche/wc,
wifi en deels met balkon.

PRIJZEN per persoon & dag incl. ontbijt

23 bedden Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n
9x 2-pk 39 - 44 33 - 40 33 - 36
3x 1-pk 45 - 50 40 - 45 40

Kinderkorting: 0 t/m 4 j. gratis, 
5 t/m 10 j. 50%.

Andreas Lange
Unter der Burg 1
34508 Willingen-Schwalefeld
T +49 (0)5632 69292
F +49 (0)5632 968854
cafe-pension-waldesruh@t-online.de
www.cafe-pension-waldesruh.de
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Uw „Schwalbennest“ ligt midden in Usseln.
Vanaf het ruime balkon beleeft u de hartelijke
charme van het dorp en het uitzicht op de
bergen. Recreatiefaciliteiten, openlucht
zwembad en het melkmuseum zijn in directe
omgeving.

Voor u hebben we 8 warme en knusse nestjes
gebouwd. Zwaluw, mus en vink met 30 tot 40
m2, roodborstje en merel met 60 m2,
tuinkoninkje en leeuwerik met 60 tot 65 m2 en
goudvink met 50 tot 60 m2. 

De vakantiewoningen voor 2 tot 3 personen
zijn ruim en comfortabel ingericht. Royale
woonruimtes met harmonische kleuren en
stijlvolle meubels - elke woning is anders.
Faciliteiten: flatscreen-tv en radio. 5 woningen
met grote gemeubileerde balkons. Keukenblok
met vaatwasser, magnetron, oven.

De badkamers zijn gerenoveerd en hebben
handdoekverwarming, föhn, make-up-spiegel,
douche/wc, gedeeltelijk ook met een bad.
Gratis wifi, computer voor de gasten met gratis
internettoegang. Gratis parkeerplaats,
speeltuin in directe omgeving.

In onze bakkerij-café kunt u van zoete taart,
ijsspecialiteiten en fruitig gebak genieten.
Ontbijt op aanvraag, zondags groot
ontbijtbuffet. Terras met zitgroep en gratis wifi. 

Ontspanning en rust vindt u in het “Well-Nest”
boven de daken van Usseln, met kruiden- en
stoomsauna en roodlicht warmtecabine.
Gebruik hiervan is gratis.

SCHWALBENNEST
De dagelijkse sleur ontvluchten!

Bäckerei Schumann GmbH 
Korbacher Str. 7
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 92230
F +49 (0)5632 922320
schwalbennest@schumanngmbh.de
www.schwalbennest-fewo.de

ER EVEN TUSSENUIT
7 overnachtingen in een vakantiewoning (zonder

ontbijt) met één waspakket en een fles water bij

aankomst.

Broodjesservice of ontbijt kunt u extra boeken.

Het gehele jaar door geldig, behalve tijdens

feestdagen en events.

2 volw. incl. toeristenbelasting

449955..––

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1*** 2 30 - 75 65 55

2*** 2 40 1 85 75 65

4**** 2 60 1 98 85 75

1*** 2 - 3 60 1 98 85 75

Tafellinnen en handdoeken incl.. Iedere volgende pers.
15,- p. dag. Kinderen t/m 10 jaar 10,- p. dag.
Dagelijks ontbijt mogelijk. Geen clubs. Geen huisdieren.
Lift op iedere etage.
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PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 3 35 1 73-86 65-78 48-61

1**** 2 45 1 83-98 75-90 58-73

2**** 2 - 4 60 2 119-140 111-132 94-115

1**** 2 - 6 75 2 123-145 115-137 98-120

Beddengoed en handdoeken inclusief. 

Iedere volgende persoon € 18,00.

Kindern t/m 5 jaar € 9,00.

Prachtig mooie verkeersluwe locatie in een lieflijk land-
schap vele recreatiemogelijkheden. U verblijft in één van
de twee naast elkaar gelegen vrijstaande huizen met
wellness- en recreatieruimte. Geniet van een prachtig
uitzicht; aan de voorkant ziet u het aangrenzende
Stryckpark; aan de achterkant de Ettelsberg.

We bieden u 11 appartementen m. verschillende opper-
vlaktes voor 2 – 6 personen. Tot de gemeenschappelijke
faciliteiten behoren een binnenbad, sauna, zonnebank,
whirlpool, fitnessruimte, tafeltennis en -voetbal, biljart,
dartbord, airhockey en Xbox. Buiten vindt u een
barbecueplek, terras, buitenschaakbord, glijbaan etc..

ARITEE APARTMENTS SONNENSCHEIN
Met binnenbad en wellness-oase

Familie Behle

Stryckweg 46

34508 Willingen

T 05632 9886 0

F 05632 9886 30

info@sonnenschein-willingen.de

www.sonnenschein-willingen.de
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PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

3*** 2 38 54 - 58 49 - 52

3*** 2 - 3 45 57 - 62 52 - 55
Beddengoed, handdoeken incl.. Extra pers. 15,- p. dag.

Kinderen t/m 3 jaar 3,- p. d., t/m 6 jaar 6,- p. d., t/m 12

jaar 9,- p. d.. Ontbijtbuffet 9,- p. dag.

Onze accommodatie ligt op een rustige zuidhelling met
prachtig uitzicht op Willingen en de omliggende bergen.
Te voet is het maar een paar minuten naar het centrum
en de talrijke kuur- en recreatiemogelijkheden. Modern
ingerichte vakantiewoningen met woon-slaapkamer of

met extra slaapkamer, keukenhoek, douche/wc, föhn,
kapspiegel, zithoek, wifi, satelliet tv en balkon. U kunt
aan het ontbijtbuffet deelnemen of gebruik maken van
onze broodjesservice. Ook als comfortabele
tweepersoonskamer te boeken.

HAUS KIEFERNECK
Ideaal voor wandelaars en fietsers

B. u. G. Fistler 

Sonnenweg 18

34508 Willingen

T +49 (0)5632 6652

F +49 (0)5632 4617

info@hauskieferneck.de

www.hauskieferneck.de
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PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

8**** 2 50 1 v.a. 99 v.a. 79 v.a. 64

7**** 4 65 2 v.a. 154 v.a. 109 v.a. 94

11*** 4 - 5 70 2 v.a. 139 v.a. 103 v.a. 82

2**** 4 - 7 89 3 v.a. 208 v.a. 172 v.a. 125

NIEUW - groepshuis voor 14 pers.! De inrichtingen van

de woningen verschillen! Handdoeken & beddegoed

incl., seizoensgebonden toeslagen mogelijk.

Wij bieden u exclusieve vakantiewoningen/- huizen op
alle locaties: in het centrum, bij het kuurpark, in het
Hoppecketal, in Stryck en in Usseln, met of zonder de
MeineCard-Plus. Woningen en huizen voor 2-7 personen.
NIEUW! Groepshuis voor 14 personen. Hier vindt u zeker
uw optimale accommodatie.

Alle woningen zijn comfortabel en individueel ingericht,
er wordt vooral gelet op details. Elke woning is rookvrij
en heeft een balkon of terras. Meer info/foto’s vindt u
op onze website. We verhuren ook uw goed
onderhouden vakantiewoning. Vraag het aan ons!

FEWOZENTRALE WILLINGEN
U bent van harte welkom hier uw vakantie te vieren!

Fewo in Willingen, Usseln, Diemelsee 

VVeerrhhuuuurr

Ute Meschgbu 

Briloner Straße 7

34508 Willingen

T +49 (0)5632 9233990

info@fewozentrale-willingen.de 

www.fewozentrale-willingen.de
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PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1*** 2 50 1 75 - 78 59 - 67 53 - 59

1*** 2 50 1 75 - 78 59 - 67 53 - 59

1 2 40 1 75 - 78 55 - 59 52 - 55 Beddengoed, handdoeken en eindschoonmaak incl..

Iedere volgende persoon vanaf 15,- p. dag,

broodjesservice, kort verblijf mogelijk.

In het centrum maar terzijde van de hoofdstraat, direct
naast de Kurgarten. Dichtbij het Lagune-Zwemparadijs,
het bezoekerscentrum, de indoor-ijsbaan en het
skigebied Ettelsberg. Extra’s: grote tuin, zonneweide,
barbecuehoek, ski- en bikekelder, droogruimte. Wifi
gratis. Actuele aanbiedingen vindt u op onze homepage.

Gezellige, comfortabel ingerichte woningen 50 m2: bal-
kon, woonkamer met eethoek, extra bankbed, flatscreen
tv, radio, aparte ingerichte keuken, magnetron, aparte
slaapkamer, douche, wc. Woning 40 m2: woonkamer
met geïntegreerde keuken, magnetron, slaapbank,
satelliet tv, radio, aparte slaapkamer, douche, wc.

HAUS RHEINLAND
Vakantiewoningen op een uitstekende locatie

Cornelia Schmitz

Neuer Weg 6

34508 Willingen

T +49 (0)5632 4378

F +49 (0)5632 4378

info@haus-rheinland-willingen.de

www.haus-rheinland-willingen.de

fontWorkaround
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PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 45 1 70 - 90 65 - 85

2 2 - 4 55 1 85 - 105 80 - 100

1 2 - 6 80 2 110 - 140 100 - 130

1 2 - 6 90 2 120 - 150 110 - 140

Beddengoed, handdoeken en eindschoonmaak incl..

Iedere volgende persoon 20,- per dag.

Kinderkorting op aanvraag.

Zonnig en rustig, direct aan het Stryckpark gelegen.
Binnen enkele minuten bereikt u het centrum, het
Lagune-Zwemparadijs en de indoor-ijsbaan. U kunt 5
compleet gerenoveerde appartementen voor 2-6 perso-
nen verwachten. Ook onze comfortabele 1- en 2-pk's zijn
compleet gerenoveerd.

Wij bieden u een uitgebreid ontbijtbuffet. Gasten die in
onze appartementen verblijven kunnen van het buffet
(met toeslag) of van onze broodjesservice gebruik ma-
ken. Wandelaars zijn hartelijk welkom en mogen een
lunchpakket samenstellen en meenemen.

LANDHAUS KRAMER
Familievriendelijk – modern – buitengewoon

Familie Kramer GbR

Stryckweg 52

34508 Willingen

T +49 (0)5632 6216 o. 966822

F +49 (0)5632 4288

info@landhaus-kramer.com

www.landhaus-kramer.com

fontWorkaround Willingen / Kaart G12

PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 50 1 80 - 110 75 - 100

2 2 - 4 60 1 95 - 130 90 - 125

3 2 - 6 80 2 120 - 150 110 - 145

1 2 - 6 90 2 130 - 160 120 - 160

Iedere volgende persoon: 32,- ; Kindern 14 t/m17 jaar:

24,- | 4 t/m 13 jaar: 16,- | t/m 3 jaar: 8,-

Centraal maar rustig gelegen zijn wij het ideale
uitgangspunt voor uw vakantietijd. U bereikt het
centrum van Willingen binnen 5 minuten te voet. Het
lagune-zwemparadijs, de indoor-schaatsbaan en de
gondellift zijn nog dichterbij.

Modern ingerichte kamers en ruime vakantiewoningen
met 1 of 2 afzonderlijke slaapkamers bieden plaats voor
4 of 6 personen. Het uitgebreide ontbijtbuffet, waar u
niets zult missen, zorgt voor een goed begin van de dag.
Wandelaars zijn welkom en kunnen gratis een
lunchpakket samenstellen.

LANDHAUS BERGKRONE
Modern comfort op een goede locatie

Simone & Thomas Behle GbR

Kampweg 13

34508 Willingen

T +49 (0)5632 969300

F +49 (0)5632 9693029

info@bergkrone.de

www.bergkrone.de

fontWorkaround Willingen / Kaart E10
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PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 max.4 41 - 58 1 67-126 59-106

8 max.5 55 - 72 2 80-132 67-110

9 max.6 56 - 69 2 90-142 76-119

1 max.10 135 3 209-328 175-274

Beddengoed € 11,-. Weekend servicepakket incl.,

andere overnachtingsprijzen.

De Residenz Mühlenberg ligt direct in het centrum van
Willingen. We begroeten onze gasten in het schilderach-
tig in de berg geïntegreerde appartementen complex.
Geniet van het uitzicht over Willingen en het Ittertal.
Verheug u op prachtige vakantiedagen in het Sauerland.

De woningen zijn tot in het detail praktisch doordacht en
functioneel ingericht. Ze beschikken over 2 tot 5 kamers
van 41 m² tot 135 m² oppervlakte, royale balkons en
dakterrassen, waar vanaf u een prachtig uitzicht over
Willingen, het Ittertal en de Sauerlandse bergen heeft.

H&P RESIDENZ MÜHLENBERG
Zodat het een mooie vakantie wordt

Am Mühlenberg 3 VVeerrhhuuuurr

H&P Touristik GmbH 

Borsigallee 8-10

53125 Bonn

T +49 (0)228 919000 

vermietung@hptouristik.de 

www.hptouristik.de

fontWorkaround Willingen / Kaart D10

PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

5 2 - 4 55 1 70 - 95 65-95

1 2 - 6 70 2 95-110 90-110
Iedere volgende persoon 15,- tot 18,- per dag.

Beddengoed + handdoeken incl.

We hebben voor u op een unieke locatie een idyllisch
rustig plekje gereserveerd. Het beginpunt van de mooi-
ste wandelroutes en het netwerk van loipes beginnen
direct voor de huisdeur. Centrum, avonturen midget-
golfbaan, Lagune-Zwemparadijs en indoor-ijsbaan op
maar 5– 10 min. loopafstand. Een kleine wandeling

brengt u naar de gondellift, rodelbaan en schansen. 6
vakantiewoningen 50 tot 70 m2, comfortabel met aparte
keuken, magnetron, oven. Alle woningen beschikken
over een balkon of terras met prachtig uitzicht.
Flatscreen tv en gratis wifi. Kinderbed en kinderstoel op
aanvraag. Broodjesservice. Geen clubs en groepen.

HAUS AM STRYCKPARK
Prachtlocatie met uitzicht op het meer

Ralf Kesper 

Stryckweg 58

34508 Willingen

T +49 (0)5632 6392

F +49 (0)5632 6244

info@haus-am-stryckpark.de

www.haus-am-stryckpark.de
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PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 6 75 2 op aanvr. 91 - 94 78 - 81

2 2 - 4 40 op aanvr. 78 - 81 65 - 68

7 2 - 5 60 1 op aanvr. 83 - 89 72 - 80

1 2 24 op aanvr. 72 - 75 59 - 62

Beddengoed inclusief, iedere volgende persoon 11,- p.

dag, kinderen t/m 5 jaar 50% korting. 

Verschillende spaarweken!

Midden in het wandel-, ski-, mountainbike- en
recreatiegebied. U zult genieten van de rust en het
fantastische uitzicht op de Willinger bergen. Maar 10
min. te voet naar het centrum en de supermarkten. 11
vakantiewoningen met een inrichting van hoge kwaliteit
voor 2 – 6 pers. met balkon/terras, flatscreen tv, safe,

telefoon, wifi, compl. ingerichte keukens, moderne
badkamers, binnenbad 5 x 10 m, 29 °C, sauna,
stoombad, beddengoed/handdoeken, saunadoeken en
badjassen. Speelkamer, fitnessruimte, dart, tafel-
voetbal, tafeltennis, spelletjes, bibliotheek. Ontbijt/
halfpension in Kur- u. Sporthotel Göbel mogelijk.

HAUS SCHÖNBLICK
Welzijn – ontspanning – genot

Marion Göbel-Wojciechowski 

Zum Ritzhagen 13

34508 Willingen

T +49 (0)5632 98670

F +49 (0)5632 986744

info@schoenblick-willingen.de

www.schoenblick-willingen.de

fontWorkaround Willingen / Kaart D5

PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 6 65 2 op aanvr. 91 - 93 78 - 81

Beddengoed inclusief, iedere volgende persoon 11,-

p.dag, kinderen t/m 5 jaar 50% korting. Verschillende

spaarweken!

Direct bij de skilift, 300 m van “Haus Schönblick”
vandaan. 65 m2 met 2 slaapkamers, moderne woon-
eetkamer, 2x flatscreen tv, gratis wifi, compleet
ingerichte keuken met afwasmachine, moderne
badkamer met douche. Kinderbed en –stoel.

Terras met tuinmeubels en ligstoelen, grote tuin met
speeltoestellen, barbecue en zonneweide. Onze gasten
kunnen ook gebruik maken van de recreatiefaciliteiten
van Haus Schönblick.

FEWO SARINA
Uw thuis op reis

In der Bärmecke 1

VVeerrhhuuuurr

Familie Göbel-Wojciechowski 

Zum Ritzhagen 13

34508 Willingen

T +49 (0)5632 98670

F +49 (0)5632 986744

info@schoenblick-willingen.de

www.schoenblick-willingen.de

www.schoenblick-willingen.de
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PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 1 - 2 48 1 op aanvr. 44 - 53

3 2 - 4 51 1 op aanvr. 51 - 53

1 2 - 4 60 op aanvr. 57 - 60 Beddengoed 8,- p. pers. Iedere volgende pers. 10,- p.

dag. Kinderen t/m 3 j. gratis. 

14 dagen boeken, 13 dagen betalen.

Rustige en toch centrale locatie. Het centrum, Lagune-
Zwemparadijs, de indoor-ijsbaan en de liften zijn
makkelijk te voet te bereiken. 
Ons huis biedt 5 vakantiewoningen voor 2–4 pers.. Alle
woningen hebben een balkon en zijn volledig ingericht

met bijv. magnetron, diepvriesvak, telefoon, satelliet tv
en wifi.

Niet-roken woningen – u kunt op het balkon roken.
Berging voor fietsen aanwezig.

HAUS ZUR LATERNE
Hartelijk welkom!

Franz-Horst Möllers

Kampweg 2

34508 Willingen

T +49 (0)5632 98580

F +49 (0)5632 985818

info@ferienwohnungen-willingen.de

www.ferienwohnungen-willingen.de

fontWorkaround Willingen / Kaart D10

PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 64 1 62 - 85 60 - 80

Beddengoed en handdoeken 15,- per week.

Aan de Sonnenhang piste in Willingen – op maar een
paar passen afstand van de liften en de Vis-à-Vis-hut!
Vanaf de ontbijttafel heeft u een prachtig uitzicht op de
Ettelsberg en de omliggende natuur. Terzijde van de
drukte en toch op maar 10 – 15 minuten loopafstand van
het centrum.

De woning is in een klein nieuw gebouwd complex. Het
heeft een smaakvolle inrichting van hoge kwaliteit met
houten vloeren in alle kamers. Een extra slaapbank in de
woonkamer, flatscreen tv, stereoapparatuur, wifi, ski-/
fietskelder, verwarmde skischoenhouders.

FERIENWOHNUNG AM SONNENHANG
Nieuw en comfortabel

Am Finkenbusch 9

VVeerrhhuuuurr

Stefan Schürmann

Postfach 16 22

59856 Meschede

T +49 (0)170 4848268

info@ferienwohnungwillingen.net 

www.wohnung-am-sonnenhang.com
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PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 37 65 - 70 53 - 58 47 - 52

1 2 - 5 46 1 70 - 75 58 - 64 52 - 58

1 2 - 6 53 1 70 - 75 58 - 64 52 - 58

2 2 - 6 65 2 80 - 90 72 - 80 66 - 74

Beddengoed, wifi, gebruik van de sauna incl..

Iedere volg. pers. 10,- tot 20,- p. dag. Broodjesservice.

Aanbiedingen op de homepage en op aanvraag.

5 comfortabele niet-rokers woningen v. 2 – 6 pers. op
een rustige en mooie locatie middenin het wandel- en
skigebied, direct aan de nieuwe K1 stoeltjeslift. Deels
met 2 flatscreen tv’s, DVD, safe en telefoon. Keuken:
vaatwasser, oven en magnetron. Badkamers met
douche/wc. Koelkast, kinderbed en –stoel aanwezig.

Zweten onder de sterrenhemel in onze welzijn-
wellnessoase met Finse sauna of sanarium en infrarood-
warmtecabine. Voorts een ergoline-zonnebank, fitness
crosstrainer en kinderspeelkamer met tafelvoetbal.
Grote zonneweide en tuinhuis met barbecueplek.

FERIENHAUS AM SONNENHANG
Relaxen - ontspannen - beleven

Familie Rott 

In der Bärmecke 7

34508 Willingen

T +49 (0)5632 6747

F +49 (0)5632 9691140

urlaub@ferienhaus-sonnenhang.de

www.ferienhaus-sonnenhang.de

fontWorkaround Willingen / Kaart E5

PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 2 - 6 65 2 85 - 90 75 - 80 70 - 75

Incl. beddengoed. Iedere volgende persoon 10,- tot

20,- p. dag. Per week 1 overn. gratis.

Aanbiedingen op de homepage.

Er middenin, in een zijstraat zijn onze 2 gezellige, moder-
ne comfortabele niet-rokers woningen voor 2–6 pers..
Ideaal voor een ieder die in het centrum wil zijn; het zijn
maar een paar stappen naar de grote winkelstraat met
vele winkels, restaurants en cafés. De woningen
beschikken over 2 slaapk., een royale woonkamer met

een comfortabele slaapbank, 3 flatscreen tv’s, DVD, safe
en telefoon. Het keukenblok beschikt over een afwas-
machine, oven en magnetron. De badkamers bieden een
douche/wc, föhn en kapspiegel. Koelkast voor
consumpties in huis aanwezig. Voor de kleine gasten
staan kinderbed en –stoel ter beschikking.

FERIENWOHNUNG "MITTENDRIN"
Aankomen – ontspannen – beleven

Familie Rott 

Alte Kirchstraße 9

34508 Willingen

T +49 (0)5632-6747

F +49 (0)5632-9691140

urlaub@ferienhaus-sonnenhang.de

www.ferienhaus-sonnenhang.de
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PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 30 52 - 62 45 - 48

5 2 30 54 - 65 46 - 50

2 2 - 4 60 1 75 - 105 66 - 80

4 2 - 6 75 2 82 - 111 72 - 86

Beddengoed, handdoeken, energiekosten inclusief. 

Desgewenst ontbijt in de wintertuin 6,50 per persoon. 

Broodjesservice.

In het centrum van Willingen, verkeersluw gelegen met
uitzicht op de Sauerlandse bergen. Restaurants, recre-
atiefaciliteiten en bossen liggen in de directe omgeving.
Smaakvol ingerichte appartementen. Desgewenst met
kinderbed, kinderstoel en kinderservies. Alle apparte-
menten beschikken over een compleet ingerichte

keuken met magnetron en afwasmachine, LCD tv. De
droom van alle kinderen: de 40 m2 grote speelkamer
met schommel, glijbaan, tafelvoetbal, veel speelgoed,
alles om te tekenen en in de tuin een zandbak,
schommel, glijbaan en veel plek om te ravotten.
Mountainbike- en skikelder.

APPARTEMENTHAUS VIERJAHRESZEITEN
Prachtige locatie

Liebfrauenstr. 22 

VVeerrhhuuuurr

H & T Lanfer GbR 

Wiesenweg 3

34508 Recklinghausen 

T +49 (0)2361 41822

F +49 (0)2361 492005 

familie.lanfer@t-online.de

www.vierjahreszeiten-willingen.de

www.vierjahreszeiten-willingen.de
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PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

3 2 - 3 52 1 op aanvr. 60-65 55-60

1 2 - 4 75 1 op aanvr. 65-70 60-65

1 2 - 5 85 2 op aanvr. 70-75 65-70 Iedere volgende persoon 10,- per dag.

Centraal en toch rustig, tussen het Kurpark en het
Lagune-Zwemparadijs gelegen, zijn wij ook voor families
met kinderen een ideaal domicilie. Gondellift, skiliften
en indoor-ijsbaan zijn in onze directe omgeving.

Royaal ingerichte vakantiewoningen met compleet
ingerichte keukens, aan de woningen aangrenzende
balkons cq. terrassen op het zuiden en deels met 2
aparte slaapkamers. Onze gasten staan sauna, een
tafeltennisruimte, wasmachine en een zonneweide ter
beschikking.

LANDHAUS FRESE
Vakantiewoningen op maat

Christa Frese

Auf dem Gehren 1

34508 Willingen

T +49 (0)5632 6447

F +49 (0)5632 6447

info@landhaus-frese.de

www.landhaus-frese.de
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PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 88 2 - 88 84

1 2 - 4 62 1 - 73 69

1 2 - 4 72 1 - 83 79 Beddengoed, handd. incl., iedere volgende pers.14,- p.

dag. Incl. gebruik v. zwembad, wifi, eindschoonmaak,

toeristenbelasting. Hond alleen op aanvraag.

Rustig en zonnig met prachtig panoramauitzicht; 5 min.
te voet v/h centrum; bos, wandel- & mountainbikerou-
tes, cafés/restaurants in directe omgeving. Nieuwe,
modern ingerichte woning: 2 gr. tv’s, wintertuin, 2 ap.
slaapk., badk. m. gelijkvloerse douche. Keuken m.
magnetron, keramische kookplaat, oven, afwasmachine.

2 woningen met panoramawintertuin, compleet
ingerichte keuken, douche/wc. Lift aanwezig.
Broodjesservice. In huis: zwembad (5 x 10 m, 29°C),
sauna, infrarood met negatief geïoniseerd zuurstof,
med. massages, fysiotherapie, lymfedrainage, fango,
praktijk voor osteopathie, chiro- en neuraaltherapie.

BELVITA
Ontspanning...gezondheid...welzijn

Herrn Wagner Karl-Friedrich

Am Orenberg 3

34508 Willingen

T +49 (0)5632 6577

F +49 (0)5632 69021

info@kurmittelhaus-willingen.de

www.belvita-willingen.de

fontWorkaround Willingen / Kaart E11

PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 68 2 65 55 50

1 2 57 1 60 49 45

1 2 54 1 55 46 42

1 2 20 1 45 39 35

Beddengoed en handdoeken incl.. Iedere volg. pers.

15,- p. dag. Aanbieding: 8 = 7 | 10 = 9 | 14 = 13 (verblijf

14 dagen, betaal slechts 13 dagen etc.) Geen clubs.

Rustig gelegen huis in de buurt van de bron van de
Diemel, met prachtig uitzicht op de omliggende bergen.
Uplandsteig, Diemelradweg, loipes en skiliften in directe
omgeving. De vakantiewoningen beschikken over een
balkon en zijn gezellig en licht ingericht.

Gratis wifi en grote LCD-tv. Berging voor fietsen,
parkeerplaatsen direct aan huis. U kunt ook 1 nacht
boeken (toeslag).

HAUS TANNECK
Vakantie nabij bos en natuur

Heidrun Koch

Am Schneppelnberg 15 a

34508 Willingen-Usseln

T +49 (0)5632 5586 / +49 (0)5632 5109

fewo@tanneck-willingen.de

www.tanneck-willingen.de
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ARITEE APARTMENTS

SONNENSCHEIN
met wellness-oase

We bieden 11 appartementen voor 2 –

6 personen met binnenbad, sauna,

whirlpool, zonnebank, fitnessruimte,

tafeltennis, tafelvoetbal, biljart, dart,

air-hockey, X-box, tuin m. barbecue,

schaakspel, terras, reuzeglijbaan,

schommel, wip, zandbak, trampoline

etc.. Op een rustige locatie geniet u

van een direct, niet bebouwd uitzicht

op het Stryckpark of de Ettelsberg.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 35 1 64-76 56-68 39-51

2**** 2 50 2 74-88 66-80 49-63

2**** 2 - 4 67 2 110-130 102-122 85-105

1**** 2 - 6 70 1 114-135 106-110 89-110

Incl. beddengoed & handdoeken, elke
extra persoon 15,-. Kids t/m 5 j. 6,-.

Thomas Behle 
Stryckweg 48
34508 Willingen
T +49 (0)5632 9886 0
F +49 (0)5632 9886 30
info@sonnenschein-willingen.de
www.sonnenschein-willingen.de

fontWorkaround
F    Willingen / Kaart G11

BERGZAUBER
Modern toevluchtsoord

2019 geopend: houtparket, moderne

eikenhout. meubelen, mooie keuken.

Perfecte locatie: rustig, op 3 min. lo-

pen v/h centrum; panorama-uitzicht,

balkon o/h zuiden o. terras; vaatw.,

ker. kookplaat, magnet., oven, espres-

so-mach. etc.. Eettafel, slaapbank, 2

55“ smart tv’s, wifi, Bose muziekstrea-

ming, USB-aansl.; 1 slaapk., ap. wc,

begaanb. douche, douchegel, badjas,

koffie/thee/sui- ker/zout-basistoebeh.

etc.. GEEN CLUBS.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2–4 50 1 130-150 110-150 80-130

1 2–4 50 1 130-150 110-150 80-130

Extra pers. 25,-. Beddengoed,
handdoeken etc. incl., fietsgarage.

Herrn Göbel Hartmut
Bergstraße 9a
34508 Willingen
T +49 (0)171-7331965
F +49 (0)5632-69993
info@bergzauber-willingen.de
www.bergzauber-willingen.de
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ETTELSBERG APPART
Hier voel ik me lekker!

Op een droomachtige locatie, in de

buurt van het Lagune-Zwemparadijs,

indoor-ijsbaan, skigebied. Moderne

woningen van uitstekende kwaliteit

met comf. slaapk., woonk. met balkon,

flatscreen tv, bluerayplayer, keuken:

vaatwasser, oven, koffiezetapp., mag-

netron. Badk.: douche/wc, föhn, hand-

doekendroger, aparte wc in gr. woning,

kinderbed, -stoel, -commode, buggy.

Grote tuin, broodjesservice, ski-

schoendroger. Korting v. a. 7 nachten.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1**** 2 - 4 65 2 90 - 105 85 - 100

1**** 3 - 6 75 3 100 - 110 95 - 105

Beddengoed/handdoeken incl..
Kinderkorting, 0 t/m 3 jaar gratis

Am Hagen 4
VVeerrhhuuuurr
Patrick Stöcker 
Sportstr. 6
34508 Willingen-Usseln T 
+49 (0)5632 9220100
F +49 (0)5632 9220101 
info@ettelsberg-appart.de 
www.ettelsberg-appart.de
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HAUS CHRISTEL

FERIENWOHNUNGEN
Geniet van lekkers
tijdens de vakantie!

Familiebedrijf in het hartje van

Willingen. Vakantiewoningen voor 2

tot 6 personen, gezellig woongedeelte

met kookgelegenheid, aparte slaap-

kamer, douche en wc, deels met

balkon, desgewenst uitgebreid

ontbijtbuffet. Een woning beschikt

over 2 aparte slaapkamers.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2-3 40 1 58

2 2 35 1 56

2 2-4 50-70 2 64

1 2-6 75 2 76

Extra pers. € 15,- p. d., kinderkorting. 
Handdoeken + beddengoed incl..

Familie Berthold
Schwalefelder Straße 7
34508 Willingen
T 05632 6638
F 05632 4438
info@haus-christel-willingen.de
www.haus-christel-willingen.de
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GÖBEL'S

PARKRESORT
Droomvakantie

Hartje Willingen aan het Kurpark

gelegen. Vakantiewoningen met een

luxe inrichting. Deels 2 aparte slaap-

kamers, 2 badkamers, wifi, flatscreen

tv, telefoon, keuken met magnetron,

oven, vaatwasser en koelkast. Lift en

balkon. Vrij gebruik van het zwembad,

de saunaoase en de kinderspeelkamer

in het tegenoverliggende Göbel’s

Landhotel.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

7 2 - 4 70 1 v.a. 150 v.a. 90 75 - 85

5 2 - 5 90 2 v.a. 150 v.a. 90 85 - 95

Beddeng., handd., energiek. incl., 
ki. - 4 j. 5,- p.n., v.a. 3 p. 20,- p.p.p.n..

Stephanie Göbel 
Briloner Str. 39 a
34508 Willingen
T 05632 9870
F 05632 987198
info@goebels-landhotel.de
www.goebels-landhotel.de
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HAUS KORTE
Rustige, zonnige locatie,
dichtbij het centrum
Ons huis staat op een rustige, zonnige

locatie middenin een mooie tuin met

prachtig uitzicht op de bergen. Het

centrum, het Kurpark, de Ettelsberg-

gondellift en zomerrodelbaan liggen

op ca. 7 – 10 minuten afstand. Modern

en praktisch ingerichte vakantie-

woningen. Aparte slaapkamer,

keukennis m. magnetron, flatscreen tv,

gratis wifi. Woning m. terras of balkon.

Garage voor motorfietsen en fietsen.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 48 2 55 - 65 50 - 60

1 2 - 3 45 1 55 - 65 50 - 60

Beddengoed incl., extra personen 12,-
p. dag. Kinderkorting op aanvraag.

Familie Korte
Sonnenweg 2
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6603
hauskorte@t-online.de
www.hauskorte-willingen.de
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HAUS AM

STRYCKWEG
5 – 10 minuten te voet naar het

centrum, zwemparadijs, indoor-ijsbaan

en skiliften. Begin van de wandel- en

langlaufroutes direct voor de deur, 100

m naar de avonturen-midgetgolfbaan

en speeltuin. Royale, gezellig inge-

richte appartementen met volledig

ingerichte keuken, 1–2 aparte slaap-

kamers, moderne badkamers, balkon,

terras, flatscreen tv, wifi, kinderbed-

en stoel gratis. Seizoenaanbiedingen

op aanvraag.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

3 2 - 5 60 1 48 - 80

3 2 - 7 70 2 48 - 80

Beddengoed incl., groepsprijzen,
fiets-/skikelder. Broodjesservice.

Ingolf Schinze 
Stryckweg 17
34508 Willingen
T +49 (0)5632 69100
F +49 (0)5632 4239
fewo@haus-am-stryckweg.de
www.haus-am-stryckweg.de
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HAUS HOHENSTEIN
Familievriendelijke 4*
vakantiewoning

Locatie op een zuidhelling met uitzicht

op de Ettelsberg, comfortabel, royaal.

3 minuten te voet naar Lidl en Rewe.

Aparte ingang. Safe. Pas gerenoveerd,

gezellige woonkamer, flatscreen, DVD,

2 slaapkamers met 2-pers.-bed, aparte

keuken m. eethoek, vaatwasser,

magnetron, oven, overdekt terras met

bergruimte voor sportattributen.

Terras met meubels, barbecue.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1**** 1 - 4 68 2 53 - 59

Eerste set wasgoed incl.,
kinderkorting, extra pers. 12,- p. dag,

Am Hohen Stein 8
VVeerrhhuuuurr
W. und R. Adick
Paradiesweg 38
49082 Osnabrück
T +49 (0)541 52239 und 
+49 (0)163 2194566
haushohenstein@gmx.de
www.haushohenstein8.de
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FERIENWOHNUNGEN

GENUIT

U vindt ontspanning in één van de 6

comfortabel en gezellig ingerichte

vakantiewoningen die rustig en in het

hart van Willingen, aan de Bergstraße

2 of de Rosenstraße 22 gelegen zijn.

Nabij verschillende activiteiten en toch

rustige nachten; een optimale mix. De

woningen hebben 1 woonkamer met

slaapbank, eetgedeelte, 1 slaapkamer,

1 keuken/-blok, deels balkon of terras,

douche/wc, föhn, gratis wifi.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

4 2 - 4 45-50 1 68 66

2 2 - 4 75 1 72 70

Eindschoonmaak 25,-, beddengoed
en handdoeken incl., kinderkorting.

Annette + Lieselotte Genuit Fam. GbR 
Bergstr. 2
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6262
F +49 (0)5632 6434
info@fewo-genuit-willingen.de
www.fewo-genuit-willingen.de
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FEWO HELDT
Moderne landhuisstijl, rustig, centraal,

prachtig uitzicht op de natuur. Super

recreatiefaciliteiten, startpunt van

wandelroutes. Liften, pistes, cafés,

restaurants en winkels te voet bereik-

baar. 2 grote, lichte slaapkamers m.

HEMELBED of boeren tweepersoons-

bedden, HAARD, mod. keuken, royale

woon-eetkamer, lichte badk., ap. wc,

2x tv, gr. gezellig balkon o/h zuiden,

tuin m. zitgroep, 2 parkeerplaatsen

direct naast het huis. Desgewenst

garage. ... ZIN in avonturen...

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 85 2 ab 75 ab 75

Beddeng./handd. incl.; extra pers.
15,-/20,- p. d. Nevenk. verand. mog..

Melanie Schurawski-Heldt
Vor den Eichen 36
34508 Willingen
T +49 (0)5632 9234050
schurawski-heldt@t-online.de
www.fewo-heldt-willingen.de
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FEWO SONNENSEITE

Locatie: rustig, centraal met uitzicht op

de Ettelsberg. Op maar een paar minu-

ten loopafstand van het centrum, met

restaurants, cafés, winkels, recreatie-

faciliteiten en het station. Woonkamer,

compleet ingerichte keuken, gang, bad

of douche met wc + föhn, 2 balkons,

fiets- en skiberging in de kelder.

Satelliet-tv, cd/radio/USB/bluetooth-

soundsysteem.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 6 87 2 95 - 108 84 - 93

Iedere volgende persoon 14,- tot 18,-
p. dag. waspakket 8,- p. pers.

Blumenstraße 5
VVeerrhhuuuurr
Familie Schmidt 
Am Gänseborn 6
34626 Neukirchen
T +49 (0)5632 6730
h.schmidt@fewo-sonnenseite-
willingen.de
www.fewo-sonnenseite-willingen.de
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GÄSTEHAUS BEHLE-

SCHÄPERKEN
Een gevarieerde vakantie

Voor onvergetelijke vakantiedagen op

een centrale locatie van Willingen bent

u bij Gästehaus Behle-Schäperken

precies op het goede adres. Iedere

vakantiewoning is individueel

gemeubileerd en beschikt over een

comfortabele inrichting met flatscreen

tv, zithoek, radio/cd, keukenblok,

douche/wc & föhn. Broodjesservice.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 *** 2 - 4 50 - - 85 - 95 80 - 90

1 *** 2 - 3 50 1 - 85 - 95 80 - 90

1*** 2 - 4 40 2 - 85 - 95 80 - 90

Iedere volgende persoon 20,- – 36,-.
Kinderen van 4 t/m 10 jaar 12,- - 18,-.

Monika und Friedhelm Behle GbR
Schwalefelder Str. 13
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6465
F +49 (0)5632 966416
info@behle-schaeperken.de
www.behle-schaeperken.de
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CAFÉ ALT-WILLINGEN
Rustig, met prachtig
uitzicht
Ons huis met 5 vakantiewoningen en

een gezellig café ligt rustig, boven

Willingen op maar 5 minuten te voet

van het centrum. Vanuit alle woningen

voor 2 – 5 personen met balkon geniet

u van een prachtig uitzicht. In directe

omgeving vindt u talrijke wandelpa-

den, een fietsverhuur en verhuur van

langlaufequipment. Ons gezellige café

biedt dagelijks zelfgebakken taart en

goede koffie. Wij verheugen ons op u!

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 2 35 60 - 70

1 2 - 3 45 1 80 - 90

1 2 - 4 55 1 85 - 95

1 2 - 5 70 1 100 - 120

Extra persoon € 20,- p. dag.
Kinderen t/m 10 jaar € 10,- p. dag.

Gerlinde Wilke
Am Orenberg 5
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6205
F +49 (0)5632 4272
info@cafe-alt-willingen.de
www.cafe-alt-willingen.de
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LANDHAUS MERAN
Rustig en zonnig, idyllisch in de natuur

en toch op maar een paar minuten

loopafstand van het centrum, de

recreatiefaciliteiten, restaurants en

winkels. Verschillende woningen voor

1 – 4 pers., prachtig uitzicht, licht,

modern en smaakvol ingericht.

Volledig ingericht keukenblok m.

oven/magnetron. Recreatieruimte,

skikelder, desgewenst kinderbed/

-stoel, satelliet tv, radio. Gratis stalling

voor (motor)fietsen. Desgewenst

broodjesservice. Huisdieren op

aanvraag.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2*** 1 - 4 55 1 vanaf 79

2*** 1 - 3 45 1 vanaf 75

1*** 1 - 3 40 vanaf 70

1*** 1 - 3 60 1 vanaf 95

Beddengoed/handdoeken incl.,
Iedere volg. pers. v.a. 25,- p. nacht.

Jennifer Rauscher
Sonnenweg 20
34508 Willingen
T +49 (0)5632 69247
F +49 (0)5632 966807
landhaus.meran@t-online.de
www.landhaus-meran-willingen.de
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SCHÄFERHAUS
Familiair, rustig en centraal aan het

begin van het Stryckdal. Centrum,

wandelpaden en recreatiefaciliteiten

zijn binnen enkele minuten te berei-

ken. Modern en ruim. 2 vakantie-

woningen met balkon, volledige

inrichting met vaatwasser, koffiezet-

apparaat, magnetron, grote flatscreen

tv etc.. Parkeerplaats direct aan huis,

grote tuin, kindervriendelijk, gratis

wifi. Garage voor (motor)-fietsen

aanwezig. We geven u de MeineCard+

kado. Aanbieding: 1 fles sekt bij

verblijf van 1 week.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1*** 2 - 3 45 1 68-70 68 66

1*** 2 45 1 70-72 70 68

1*** 2 - 5 75 2 82-84 80 78

1**** 2 - 5 85 2 82-84 80 78

Beddengoed, handdoeken en
eindschoonmaal incl.. Kinderkorting.

Annegret Galhofer
Stryckweg 4
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6265 od. 6766
info@schaeferhaus-willingen.de
www.schaeferhaus-willingen.de
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WALDHAUS

BERGMANN

Het Waldhaus Bergmann staat in de

buurt van het centrum aan de voet van

de 724 m hoge Iberg. Comfortabele,

licht ingerichte vakantiewoningen en

het huisinterne restaurant, waar u van

regionale en traditionele gerechten

kunt genieten, onderstrepen de

rustieke en vriendelijke charme des

huizes. Een ideaal uitgangspunt voor

wandelingen en lange motorfiets-

tochten door de mooie omgeving.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 2 - 3 50 1 95 80

2 2 - 5 62 2 105 90

1 2 - 6 80 3 115 100

Beddengoed incl., ontbijt vanaf 8,50
p. p.. Diner 19,- p. pers. p. dag.

Itterbachstr. 6
VVeerrhhuuuurr
Walter Saure 
Schwalefelder Str. 16
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6256
F +49 (0)5632 69106
info@waldhaus-bergmann-willingen.de 
www.waldhaus-bergmann-willingen.de
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HAUS STANEK
Perfecte locatie, omgeven van natuur,

met panoramauitzicht. In de buurt van

Lagune-zwemparadijs, indoor-ijsbaan,

midgetgolfbaan en het wandel- en ski-

gebied. Op ca.10 min. loopafstand v/h

centrum. Nieuw ingerichte woning op

2 etages m. aparte ingang.

Woonkamer, aparte slaapk., compl.

ingerichte keuken (afwasmachine,

magnetron, oven). Moderne badkamer.

Gratis wifi, tv, balkon, grote tuin, terras

en barbecuehut. Speciale aanbieding:

10 dagen v. 2 pers. incl. 1 fles

champagne + fruit € 549,-.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 55 1 68-74 58-68

Iedere volgende persoon 20,- tot 24,-
p. dag. | Kinderprijs vanaf 4 jaar.

Familie Stanek-Schulte 
Am Hagen 2
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6651
F +49 (0)5632 968651
info@stanek-schulte-willingen.de
www.stanek-schulte-willingen.de
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FERIENHAUS GERDA

Aan de zuidhelling van de Osterkopf.

Centraal, rustig en zonnig met prachtig

uitzicht over het dorp en de omlig-

gende bergen. 3 comfortabele woning-

en met aparte slaapkamer, keuken of

keukenblok met magnetron.

Woonkamer met eethoek of gezellige

erker. Flatscreen tv 37“, radio, wifi,

ruime badkamers. 2 woningen

beschikken over een overdekt balkon

of terras. Parkeerplaatsen aan huis.

Aanbieding: 14 dagen vakantie, 13

dagen betalen.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 50 1 48 39

1 2 - 4 60 1 53 45

1 2 - 5 70 1 57 50

Beddengoed inclusief. Volgende
pers. 8,- p. dag. Geen huisdieren.

Gerda Schober 
Am Osterkopf 14
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 5243
F +49 (0)5632 7778
www.ferienhaus-gerda-usseln.de
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FEWO AM LOHWALD
Zeer rustig en centraal gelegen, 3

minuten naar het centrum, prachtig

uitzicht. Mountainbikeroutes,

wandelpaden, skigebied, loipes en

rodelhelling in de buurt. 

Gezellig, comfortabel en compleet

ingericht. Satelliet tv en wifi, aparte

keuken en ruime badkamer. Kinder-

bed, kinderstoel, balkon, ligweide,

aparte ingang.

14 dagen boeken – 13 dagen betalen.

Verdere aanbiedingen vindt u op onze

homepage.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 1 - 3 55 1 50 32 - 36 32 - 34

1 2 - 4 60 2 55 36 - 41 35 - 40

Beddengoed, handdoeken,
energiekosten incl., broodjesservice.

Marianne und Susanne Schober
Am Loh 19
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 1319 od. +49 (0)171
6949195
otto_schober@t-online.de
www.ferienhaus-am-lohwald.de
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GERSTENGARBE-

DEICHES
Royale woningen op de 1e en 2e etage,

in de buurt v/h centrum en toch rustig

gelegen in het Itterbach-dal. Slaapk.,

douche of bad/wc, woonkamer: bank,

grote HD-satelliet tv, compl. ingericht

keukenblok, groot balkon. Grote

woningen met afwasmachine en ap.

keuken. Kleine fietswerkplaats.

Verhuur van Langlaufequipment en

nordic-walking poles. Tips voor routes.

Restaurant direct naast het huis.

Broodjes- en consumptieservice.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 52 1 69 49 39

1 2 - 4 76 1 79 59 49

1 2 - 4 96 2 89 69 59

Beddengoed/handdoeken incl., extra
pers. 10,- p. d.. Kind. t/m 5 j.gratis.

Familie Gerstengarbe 
Itterbachstr. 8
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6624
deiches@t-online.de
www.pension-gerstengarbe.com
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AM GOLFPLATZ

2 comfortabele woningen op een
zonnige locatie dichtbij het centrum.
Royale slaapkamers, moderne
badkamers met bad en douche, zeer
goed ingerichte keukens. Woonkamers
met zithoek, balkon en zicht op de
Ettelsberg. Dichtbij het Lagune-
zwemparadijs, avonturen midgetgolf,
wandelwegen/loipes.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 60 1 90 75 70
1 2 - 7 100 2 100 85 80

Iedere volg. pers. vanaf 13 j. 15,- tot
18,- p. dag. Broodjesservice.
Beddengoed, handdoeken incl..

R. & W. Behlen
Am Golfplatz 1a
34508 Willingen
T +49 (0)5632 69801
fewo-behlen@t-online.de
www.ferienwohnung-am-golfplatz-
willingen.de

fontWorkaround Willingen / Kaart F11

FEWO AM VIADUKT

Centrale locatie, op loopafstand van de
avonturen-midgetgolfbaan, het nieuwe
sportveld en de indoor-ijsbaan.
Moderne niet-rokers woning op de
begane grond; met slaapkamer, slaap-
bank in de woonkamer, volledig inge-
richte aparte keuken met oven, magne-
tron etc.. 2 flatscreen tv’s, gratis wifi,
fietskelder. Vanaf 5 nachten korting.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 60 1 75 75 65

Beddengoed en handdoeken incl..
Iedere volgende persoon 17,- p. dag.

ESA Vermietungs- u. Verpachtungs GbR
Stryckweg 18
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6833 mobil: +49
(0)15150558572
fewo-willingen@live.de
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FEWO ARENDT

Centrale, rustige locatie, gezellige niet-
rokers-vakantiewoning met aparte
ingang op de begane grond. 

Slaapkamer, woonkamer met eethoek,
satelliet tv. Compleet ingericht
keukenblok (vaatwasser, oven etc.).
Wifi, tuinmeubels.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 3 50 1 75 72-75 69

Beddengoed, handdoeken,
eindschoonmaak incl.. Iedere verdere
persoon 17,- p. dag. Kinderkorting.

Birgit Arendt 
Wiesenweg 9
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6176
arendt-willingen@t-online.de
www.arendt-willingen.de

fontWorkaround Willingen / Kaart E10

FERIENWOHNUNG
BRÜGGENTHIES
Centrale locatie, maar 2 minuten te
voet naar het centrum. Modern inge-
richte woning met ap. slaapkamer,
woon-slaapkamer, flatscreen tv, keu-
kenblok met keramische kookplaten en
magnetron. Eethoek, douche/wc,
balkon op het zuidwesten met uitzicht
op de Ettelsberg. Parkeerplaats.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 47 1 55 49

Beddengoed 7,- p. persoon.
Honden op aanvraag.

Blumenstraße 10
VVeerrhhuuuurr
Susanne Brüggenthies
Westerwieher Straße 252
33397 Rietberg
T +49 (0)5244 928091
s.brueggenthies@web.de
www.brueggenthies-bus.de
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WESTFALENHOF
Gastvrijheid is onze
traditie

2 vakantiewoningen op de 1e etage

met balkon in het Gästehaus naast de

“Westfalenhof” (30m over het erf ).

Desgewenst uitgebreid ontbijtbuffet.

Kegelbaan. Bikervriendelijk,

kinderkorting: t/m 4 jaar eenmalig

€ 6,-. 5 t/m 14 jaar € 6,- per dag. Gratis

garage voor (motor)fietsen, droog-

ruimte. Land-snuffel-belevenissen.

PRIJZEN per dag
voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 57 1 60- 65 58 48

1 3 - 6 93 2 86-91 80 72

Inclusief beddengoed, handdoeken
Iedere extra persoon € 12,- p. dag.

Christa K. Heing
Korbacher Straße 10
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 5010
F +49 (0)5632 5671
westfalenhof@t-online.de
www.westfalenhof-fewos-willingen.de
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FERIENWOHNUNGEN
HAUS ELSE

Vakantiewoningen met verschillende
oppervlaktes en prijsklassen. Voor
kinderen t/m 11 jaar berekenen we
maar 5,- p. dag. 

5 min. te voet naar het centrum en naar
de aangrenzende wandelroutes.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 3 40 2 74 68 65
2 2 - 6 70 2 97 88 80

Beddengoed 10,- p. persoon, vanaf 3e
persoon 13,- p. persoon p. dag extra

Friedrich Wilhelm Engelbracht
Waldecker Str. 29
34508 Willingen
T +49 (0)5632 9694460
F +49 (0)5632 9694461
haus-else@t-online.de
www.fewo-haus-else.de
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APPARTMENTHAUS
SOLINO
Ideale locatie om te wandelen en te
fietsen. 15 minuten te voet van het
centrum en de recreatiefaciliteiten.
Moderne en royale vakantiewoningen
met flatscreen tv, DVD, hifi, keuken met
magnetron en deels vaatwasser.
Binnenzwembad en gebruik van sauna
in het naburige Haus Sonnenschein.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2-5 60 2 89 66-76 56-60
1 1-3 28 0 59 43-49 36-44

Handdoeken en beddengoed 9,-. |
Volgende pers. 13,- p. dag.

Michael Behle 
Am Dicken Stein 10
34508 Willingen
T +49 (0)175 1782304
info@solino-willingen.de
www.solino-willingen.de
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FERIENWOHNUNG
GROSSMANN
Rustige locatie in het ski- en wandel-
gebied. 80 m2, 2 slaapkamers, woon-
kamer met eethoek, keuken met vaat-
wasser en koel-/vriescombi, badkamer
met douche en wc. Groot balkon, bar-
becue (houtskool). Satelliet tv en wifi.
Afsluitbare ruimte voor ski’s of fietsen.
Gratis parkeerplaatsen naast het huis.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 6 80 2 70 - 80 60 - 70

Iedere extra pers. 15,-, kinderen 10,-,
beddengoed en handdoeken 8,- p. p.,
energiekosten incl.. Kinderen t/m 5
jaar gratis.

Yvonne Haide und Jürgen Grossmann
Vor den Eichen 22
34508 Willingen
T +49 (0)5632 4079996
FewoGrossmann@aol.com
www.fewo-grossmann.de
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FERIENWOHNUNG "IN
SCHUSTES"
Centraal gelegen in het centrum van
Willingen in directe omgeving van de
recreatiefaciliteiten. Gezellige ***
vakantiewoning met aparte ingang en
terras. 2 aparte slaapkamers,
badkamer, compleet ingerichte keuken,
gang en woon-/eetkamer met LCD
satelliet tv, wifi voor gasten.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1*** 2 - 4 70 2 60 € 60 € 60 €
Beddengoed en handdoeken incl..
Iedere volgende persoon 8,- tot 10,-
per dag. Broodjesservice. Huisdieren
op aanvraag.

Frank und Simone Wilke
Stryckweg 8
34508 Willingen
T +49 (0)5632 4502 od. +49 (0)160
96727541
F 05632 980015
info@fewo-in-schustes.de
www.fewo-in-schustes.de
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FERIENWOHNUNG
LINDNER

Rustige locatie op de zuidhelling, in de
buurt van het centrum, prachtig
uitzicht. 
Woning voor 2 – 4 personen, grote
woonkamer, 2 slaapkamers, aparte
keuken met vaatwasser, douche/wc, 2
tv's, wifi. Groot overdekt balkon.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 80 2 55 52

Beddengoed inclusief.
Iedere volgende persoon 10,- per dag.

Friedrich Lindner/Birgit Wandel
Am Hirschsprung 7
34508 Willingen
T +49 (0)5632 969886 od. 6314
F +49 (0)5632 69475
info@blumen-lindner.de
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HAUS BÖRGER

Rustige locatie, direct bij het skigebied.
MTB-parcours, Upland- en Rothaarsteig
in directe omgeving. Ca. 15 minuten te
voet naar het centrum. 
Woning: 2 slaapkamers, woonkamer,
keuken, badkamer. Compleet ingericht.
Zonneweide, (motor)fietsstalling
(garage).

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 50 2 42 - 65 40 - 65

Michael Börger
In der Bärmecke 5a
34508 Willingen
T +49 (0)5632 968190
info@fantastic-rooms.de
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GÄSTEHAUS
WEIDENHAGEN

U vindt ons in het hart van Willingen.
Onze vakantiewoningen zijn ruim en
modern ingericht. Woonkamer,
slaapkamer, inbouwkeuken,
douche/wc, satelliet tv en balkon.
Desgewenst broodjesservice of ontbijt
(met toeslag).

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2-4 45 1 - - 50 - 55
1 2-5 65 2 - - 55 - 65

Beddengoed en handdoeken incl..
Iedere volg. pers. 10,- tot 19,- p. dag.

Familie Weidenhagen
Waldecker Straße 13
34508 Willingen
T +49 (0)5632 69238
F +49 (0)5632 9691067
weidenhagen-willingen@t-online.de
www.weidenhagen-willingen.de
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ZUM KURGARTEN

Rustig maar centraal bij de Kurgarten,
op de begane grond. Alle faciliteiten
zoals de indoor-ijsbaan en wandel-
paden zijn te voet bereikbaar. Aparte
slaapk., woonk. met slaapbank voor 2
pers., volleidg ingerichte keuken,
douche/wc, terras. LCD tv in slaap- en
woonkamer.. MP3 radio. . Ski- en
fietsberging. Ideaal voor wandelaars.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 3 45 1 59-75 49-59 38-55

Iedere extra persoon € 10,-.
Beddengoed, handdoeken incl.. 
Geen huisdieren, niet-rokers. Ontbijt
in „DAS LOFT HOTEL“ mogelijk.

Neuer Weg 28c
VVeerrhhuuuurr
Familie Strugholtz 
Lange Wenne 8
59609 Anröchte
T +49 (0)2947 89010, Handy: +49
(0)175 7179586
post@zum-kurgarten-willingen.de
www.zum-kurgarten-willingen.de
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APPARTEMENTHAUS
FELICITAS
Ons huis staat op de populairste plek
van Willingen. Rustig en zonnig, op
slechts 3 min. loopafstand van het
centrum, recreatiefaciliteiten,
restaurants en winkels. Lichte
vakantiewoningen met aparte
slaapkamers, badkamers, balkon of
terras, parkeerplaats, wifi.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 2 45 1 op aanvr. 44-61
3 2-4 60 1 op aanvr. 54-71
3 2-5 70 2 op aanvr 74-91

Iedere volg. pers. 15,- p. nacht incl.
beddengoed/handdoeken.

Frau Felicitas Gerhard-Tscherwitschke
Jägerstiege 6
34508 Willingen
T +49 (0)5632 5094992
info@fewo-felicitas.de
www.fewo-felicitas.de
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FERIENWOHNUNGEN
RICKEN
2 woningen op een toplocatie kuur-
park/centrum; 1 woning op een rustige
locatie i/d buurt Lagune-zwemparadijs
en de bioscoop. Comfort. 2-kamer wo-
ningen: elk 1 slaapk., woonk. m. slaap-
bank, eetgedeelte, tv, stereo/cd/DVD.
Wifi en parkeren gratis. Terras/balkon,
keuken. Badk.: douche, wc, föhn.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 1 - 3 47 1 59 - 99 49 - 80
1 1 - 2 50 1 65 - 99 55 - 80

Beddengoed + elk 1 bad- en
handdoek p. pers. incl.. Iedere extra
pers. 15,- p. d. – bij 2 – 3 nachten 20,-.

Neuer Weg 28c + In der Kerbe 14
VVeerrhhuuuurr
Roswitha Ricken
Lübecker Str. 5
59964 Medebach
T +49 (0)2982 3209 od. +49 (0)178
9884264
info@fewo-ricken.de
www.fewo-ricken.de
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FERIENWOHNUNGEN
TANNENHOF
Idyllisch, dichtbij de Mühlenkopf-
schans, direct aan de talrijke wandel-
en mountainbikeroutes. Verheug u op
vriendelijke gastheren en gezellig
ingerichte woningen met woonkamer,
slaapkamer, badkamer/wc en keuken-
blok. Broodjesservice. Appartement
met 2 badkamers voor families etc..

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 2 45 1 70 60-70 60-70
1 2 - 4 70 2 120 100-120 100-120

Beddengoed en handdoeken incl. |
highspeed wifi | koffie en water als
welkom | parkeerplaats.

Inga Kesper 
Im Stryck 6
34508 Willingen
T +49 (0)5632 4314
fewotannenhof@t-online.de
https://ferienwohnungen-
tannenhof.business.site
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HAUS GÖBEL-
VOLLBRACHT
Twee gezellig ingerichte vakantie-
woningen in het centrum. Woning 1: 
1 woon-/slaapkamer, 1 slaapkamer,
keuken m. magnetron, douche/wc.
Woning 2: 1 woon-/slaapkamer (3 bed-
den), 1 slaapkamer (stapelbed), keu-
ken, douche/wc, satelliet tv, telefoon,
balkon. Kinderbed en- stoel op aanvr.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 55 1 60 50 - 60 42
1 2 - 5 50 1 60 50 - 60 42

Beddengoed incl.. Handdoeken
meebrengen a.u.b. Iedere volg. pers.
30,- p.dag | v.a. 5 dagen 18,-

Ursula Göbel 
Waldecker Straße 15
34508 Willingen
T +49 (0)5632 69362
F +49 (0)5632 968817
goebel-vollbracht@t-online.de
www.haus-goebel-vollbracht.de
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HAUS BURGER

Top locatie op de zuidhelling, rustig
met prachtig uitzicht. Centrum en
recreatiefaciliteiten op enkele min.
loopafstand. Comf. met ap. keuken/
eethoek, magnetron, koelkast,
vriesvak, alle electr. apparatuur, gr.
woonk., flatscreen-tv, radio, kinderbed
en –stoel, dubbele wasbak, föhn, deels
overdekt terras. Garage v. motorfietsen.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1*** 2 - 6 80 2 50 - 55 50 - 55

Beddengoed, was, energiekosten incl.
Broodjesservice. Iedere volgende
persoon 10,- p. dag.

Waltraud Burger
Sonnenweg 3
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6893
F +49 (0)5632 966782
info@fewo-burger-willingen.de
www.fewo-burger-willingen.de
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HAUS ELSHOLZ

Centrale, rustige locatie, op 3 minuten
afstand van het centrum. Liefdevol
ingerichte niet-rokers woning met 2
slaapkamers, woonkamer, keuken,
badkamer en balkon. Studio met aparte
keuken, badkamer, balkon, parkeer-
plaats. Andere woning met 2
slaapkamers in Usseln.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 32 68-85 63-80
1 2 - 5 65 80-95 75-90

Beddengoed en wifi incl.. Iedere volg.
pers. v.a. 13,- p. dag. Kinderkorting.

Bergstraße 6a
VVeerrhhuuuurr
Petra Elsholz 
Birkenweg 12
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 5479 od. +49 (0)175
8121102
info@fewo-elsholz.de
www.fewo-elsholz.de
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WIETHEGER'S-
FERIENWOHNUNGEN
Ligging: rustige toplocaties. De huizen
“Kurpark” en “Centrum” staan in het
centrum, “Hoppecketal” en “Strycktal”
direct aan de wandelroutes en
skipistes. Alle woningen zijn met 3-4
sterren gekwalificeerd, zeer goed
onderhouden en van hoge kwaliteit,
modern, met balkon of tuin.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2**** 2 - 4 65 2 75 - 90 65 - 85
1**** 2 - 4 75 2 85 - 95 70 - 90
3*** 1 - 2 35 0 55 -75 49- 65

Beddengoed € 7,50.
Volgende persoon € 15,- per nacht.

Wietheger's-Ferienwohnungen GbR
VVeerrhhuuuurr
Birgit Wietheger 
Meisenweg 10
48268 Greven
T +49 (0)2571 503630
info@wfw24.de
www.wfw24.de
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HAUS LORE

Hartje Willingen, centraal gelegen. 3
gezellige vakantiewoningen voor 2 tot 3
personen. Woonkamer met slaapbank
en keukenblok, driepersoonskamer,
douche, wc en balkon.
Parkeerplaats direct naast het huis.
Arrangementen op aanvraag.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 3 50 1 --- 45 45
1 3 50 2 --- 45 45

Beddengoed inclusief. Iedere
volgende persoon 10,- p. dag.

Fritz-Thomas Kesper 
Alte Kirchstraße 11
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6823
info@hauslore.de
www.hauslore.de
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HAUS STUHLDREHER

Dicht bij het bos, op 5 minuten
loopafstand van het centrum gelegen. 4
gezellig ingerichte vakantiewoningen
voor 2 – 4 personen. Woonkamer,
slaapkamer, aparte keuken, satelliet tv,
balkon, douche en wc. Gratis parkeer-
plaatsen direct aan huis.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 60 2 45 45
3 2 55 1 45 45

Beddengoed, handdoeken,
eindschoonmaak inclusief.

Antonie Stuhldreher 
Schwalefelder Straße 28
34508 Willingen
T +49 (0)5632 6616
F +49 (0)5632 6616
hausstuhldreher@yahoo.de
www.haus-stuhldreher.de
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ZUM WEISSEN
RÖSSEL
2 grote moderne woningen m. douche/
wc, tv, in het centrum. Ideaal voor
groepen, eethuis met sky-sportsbar,
stalling voor motorfietsen mogelijk.
Vakantiehuis op ca. 60 m afstand van
het hoofdgebouw. Huis voor 10-14 pers.
met complete keuken, woonkamer,
recreatieruimte, 2 badkamers.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 4 - 10 100 4 60 - 80 60 - 80
1 2 - 8 100 4 60 - 80 60 - 80
2 2 - 6 55 3 50 - 70 50 - 70

Beddengoed incl., handdoeken
meebrengen a.u.b., volg. pers. 30,-

Waldecker Str. 26
VVeerrhhuuuurr
Oliver Roth
Am Hagen 6
34508 Willingen
T +49 (0)151 41922084
roth-gastro@t-online.de
www.roth-gastro.de
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HAUS AM OSTERKOPF

Aan de zuidhelling gelegen. Rustig,
aangenaam verblijf met prachtig
uitzicht op vijver en park, Usseln en
omgeving. Niet-rokers-woning, aparte
ingang, woonkamer m. tv, radio/cd,
keuken. Douche/wc, terras op het
zuiden. Tuinmeubels. Parkeerplaats
aan huis. Vanaf 7 overnachtingen 32,-.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 50 2 34 34

Beddengoed, handdoeken incl.. 
Iedere volgende persoon 8,- p. dag. Familie Emde

Sonderweg 9
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 7086

fontWorkaround Usseln / Kaart A8

HAUS EMDE

Royale, gezellige woning met overdekt
balkon op een rustige, zonnige locatie.
Slaapkamer met tweepersoonsbed,
slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden
en eigen wc, grote woonkamer met
opklapbed, compleet ingerichte keuken
en badkamer met douche/wc. Grote
zonneweide met schommel, glijbaan,
zandbak en zithoek.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2-5 80 2 40

Iedere volg. pers. 8,-. Seniorenprijzen
op aanvraag. Kinderen onder 2 j.
gratis. Eindschoonmaak 25,-.

Ingrid Emde
Am Loh 3
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 1098
ingrid.emde@gmx.de
fewo-emde-usseln.de
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HAUS PITTI

Rustige locatie op een zuidhelling m.
uitzicht over het dorp en het prachtige
Hochsauerland. 10 min. te voet naar het
dorp. Privéweg. 3 vakantiewoningen
voor 2 – 4 pers. Comfortabele inrichting
(4 sterren). Elke woning m. aparte
douche/wc en keuken (2 woningen m.
vaatwasser) magnetron, satelliet tv,
gratis wifi. Terras & zonneweide.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 3 50 2 40 38
1 2 - 4 85 2 49 47

Beddengoed en handdoeken incl..
Iedere volgende pers. 10,- p. dag.

Siegfried Czech
Richtsweg 9
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 1835
F +49 (0)5632 922422
s.czech.hauspitti.willingen@t-online.de
www.hauspitti.de
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HAUS WILKE-
BÄUMERS
Op een rustige, centrale locatie in
directe omgeving van alle kuur- en
recreatie- faciliteiten. Gezellige, op de
begane grond gelegen, woning m.
aparte ingang, wintertuin, overdekt
terras, parkeerplaats. 2 aparte slaap-
kamers, woonkamer, badk. (douche/
wc), 2e wc, keuken m. eethoek.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 75 2 39 - 44 39

Beddengoed en handdoeken incl..
Iedere volgende persoon 8,- p. dag.

Agnes Wilke
Ringstraße 27
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 5561 od. +49 (0)170
7200301
wilke-baeumers@web.de
www.wilke-baeumers.de
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FEWO HOSS

Aan de rand v/h dorp, rustig en centraal
op ca. 250 m v/h Lagunenbad, indoor-
ijsbaan, Haus des Gastes, langlauf- en
wandelroutes, 700 m v/h centrum.
Niet-rokers woning op 1e etage; woonk.
m. eethoek, keukenblok m. magnetron,
mini-oven, broodrooster, koffiezetapp.,
waterkoker, koelkast, diepvriesvak.
Aparte slaapk., douche/wc, föhn.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 1 - 2 50 1 70 € 65 € 60 €

Iedere volgende persoon € 15,- p.
dag, beddengoed, 1 douche- en 1
handdoek en theedoek incl..

In der Kerbe 14
VVeerrhhuuuurr
Heidi Hoß 
Sandweg 5a
34508 33102 Paderborn
T +49 (0)5251 62382 + +49 (0)176
47653030
heidihoss1906@gmail.com
www.hoß-willingen.de
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HAUS QUERL-SAND

Ons huis staat op een centrale locatie,
direct in de buurt van cafés, restau-
rants, winkels en talrijke wandel- en
fietspaden. Twee gezellige vakantie-
woningen met aparte keuken, slaap-
kamer, badkamer en deels met balkon
staan garant voor een ontspannen
sfeer. Flatscreen tv, wifi, parkeer-
plaatsen. Huisdieren op aanvraag.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 3 37 1 50 45
1 2 40 1 55 48

Iedere volgende persoon 10,- - 15,- p.
d. Beddengoed en handdoeken incl.

Hannelore Pöttner
Waldecker Straße 27
34508 Willingen
T +49 (0)5632 69189
haus-querl-sand@gmx.de
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FERIENHAUS ZUR
SCHLADE

Het vakantiehuis is rustig en toch
centraal gelegen in de buurt van de
Osterkopf met een mooi uitzicht op de
natuur. De gezellig ingerichte woning
“Heidelbeere” nodigt uit tot
gezinsvakanties. Inclusief
MeineCardPlus met vele extra’s.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 5 84 2 v.a.72 v.a. 69 v.a. 66

Beddengoed, handdoeken en eind-
schoonmaak inclusief. Iedere volg.
pers. 9,- p. dag. Verblijf min. 2 na.

Eimelroder Weg 15
VVeerrhhuuuurr
Familie Wilke
Zur Schlade 13
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 5577
kontakt@ferienhaus-zur-schlade.de
www.ferienhaus-zur-schlade.de
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FERIENWOHNUNG
MEDEKE-ROTH
Onze goed onderhouden vakantiewo-
ning op een rustige locatie biedt ieder
seizoen een aangenaam verblijf. 5 min.
te voet naar het centrum van het dorp,
openlucht-zwembad, wandelpaden en
loipe. Gezellig ingericht met woonka-
mer, keuken, badkamer, aparte wc,
terras, satelliet tv, parkeerplaats.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 75 2 40 40

Beddengoed inclusief. Iedere
volgende persoon 8,- p. dag.
Huisdieren graag op aanvraag.

Manfred Roth
Am Loh 10
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 927422 od. +49 (0)152
53690455
fredyroth@online.de
www.fewo-medeke-roth.de
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FERIENWOHNUNG
SONNENWINKEL
Rustige zonnige locatie met terras op
de zuidhelling. Prachtig uitzicht op de
Upländer bergen. Startpunt voor mooie
wandelingen (Uplandsteig).
Barrièrearme woning met keuken,
douche, wc, satelliet tv, wifi,
zonneweide met schitterende tuin.
Honden zijn hartelijk welkom!

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 4 68 1 62 57

Beddengoed/handdoeken incl..
Iedere extra persoon 8,- p. dag.
Barrièrearm. Geen clubs.

Ulrike Kuhaupt
Im Sonnenwinkel 20
34508 Willingen-Schwalefeld
T +49 (0)170 3074993
F +49 (0)5632 960873
urlaub@fewo-sonnenwinkel.de
www.fewo-sonnenwinkel.de
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FEWO BECKER
Centraal, rustig aan de rand van het
dorp m. uitzicht op de natuur. Royale
woonk. m. flatscreen-tv, compl.
keukenblok (magnetron, afwasm.,
keram. kookplaat). Slaapk. m. tv,
douche/wc, föhn, telefoon, gratis wifi,
kinderbed en –stoel. Transfer van huis
naar huis. Direct aan wandel-/fiets-
route. Winkels/restaurants in directe
omgeving.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 1 - 2 50 1 89 - 92 62 - 66 58 - 62
2 2 - 4 60 2 99 - 102 70 - 75 65 - 70

Iedere volgende persoon 9,-.
Kinderen van 4 t/m14 jaar: 4,- tot 7,-.

Heidrun und Dieter Becker
Auf den Gärten 3+5
34508 Willingen-Schwalefeld
T +49 (0)5632 6673
F +49 (0)5632 6515
info@ferienwohnungen-becker.de
www.ferienwohnungen-becker.de
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LINDENHOF

Rustige, centrale locatie aan de
Diemelradweg. Wandelpaden, kuur-
faciliteiten, midgetgolf, beachvolleybal,
buitenbad en winkels in de directe
omgeving. Met satelliet-tv, complete
keukeninrichting etc.. Deels met aparte
kinderslaapkamer en balkon. Wifi,
leeshoek, tuin met broodbakoven,
schommel en barbecue.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 Linde 2 - 4 50 2 40 38
1 Birke 2 40 1 40 38
1 Kirsche 4 - 6 60 2 45 45

Beddengoed, handdoeken incl..
Iedere volgende persoon 9,-.

Jürgen Saure 
Ringstraße 44
34508 Willingen-Usseln
T +49 (0)5632 1717
F +49 (0)5632 927253
saure-lindenhof@web.de
www.lindenhof-usseln.de
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HAUS LÄRCHENHAIN

Onze modern en comfortabel ingerichte
vakantiewoning ligt op een rustige
locatie op een helling met directe
instap in de pelgrimsroute.
Woonslaapkamer, aparte keuken,
badkamer en twee grote slaapkamers.
Tegen een vergoeding kunt u in ons
huis gebruik maken van een whirlpool,
zonnebank, en sauna.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 6 80 2 70 52 - 59

Beddengoed inclusief. Iedere
volgende persoon 15,- p. dag,
bij 1-2 dagen 35,- p. pers.

Familie Figge 
Lüerweg 24
34508 Willingen-Schwalefeld
T +49 (0)5632 6474 oder4294
F +49 (0)5632 968962
familie-figge@t-online.de
www.haus-laerchenhain.de
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ZUM HOLZKNECHT
Aan de voet van de Kahle Pön en direct
aan de Uplandsteig en de mooiste
Usselner wandelroutes. In de directe
omgeving van de skischool, skipistes
(Emmet en Kahler Pön) en de bron van
de Diemel.
4 slaapkamers, 3 badkamers, sauna/
wellness, satelliet tv, grote keuken,
privé parkeerplaatsen. 
PRIJS per dag voor het gehele huis.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 12 260 4 295-435 295-435

Beddengoed en keukendoeken incl..
Kinderen tot 4 jaar gratis. Op aan-
vraag 2 kinderbedden beschikbaar.

Familie van der Heijden 
In der Emmet 2
34508 Willingen-Usseln
T (+31) 570530333
F (+31) 847385677
info@zumholzknecht.eu
www.zumholzknecht.eu
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CAMPINGPLATZ
BAHRENBERG
Geniet uw vakantie op onze camping
direct aan een klein meertje in de buurt
van Willingen. We beschikken over
staanplaatsen voor caravans, campers
en tenten. Vanaf de camping kunt u
direct aan uw wandeling op de
Uplandsteig beginnen, een dag aan het
meertje blijven, zwemmen en fietsen.

STAANPLAATS per dag incl. btw.

Type prijs

camper € 5
caravan € 5
tent € 5
volwassene € 4 + 1 toer.-belast.
kinderen t/m 14 j. € 3
stroom € 3

Lukas Trachte
An der Neerdar 10
34508 Willingen-Bömighausen
T +49 (0)1525 5985934
info@camping-bahrenberg-
willingen.de
www.camping-bahrenberg-willingen.de
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FERIENWOHNUNG
VOGEL

Zeer rustig aan wandelpaden en loipes.
Gezellig ingericht, 1e etage, balkon, 30
m2 woon-slaapkamer, aparte slaap-
kamer, woonkeuken met eethoek,
vaatwasser, badkamer met bad/
douche/wc, broodjesservice. 
Vanaf 14 overnachtingen 35,- p. dag.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 5 70 1 40 40

Beddengoed en handdoeken incl..
Iedere volgende persoon 10,- p. dag.

Klaus Vogel 
Über dem Dorfe 2
34508 Willingen-Rattlar
T +49 (0)5632 1385
F +49 (0)5632 927279
vogel-rattlar@t-online.de
www.fewo-vogel-rattlar.de
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HAUS TALBLICK

Aan de zonnige rand van het dorp
Schwalefeld, met directe toegang tot
de Uplandsteig. Woningen met
verschillende oppervlaktes, deels met 2
aparte slaapkamers, alle met aparte
keuken, woon-/slaapkamer en
badkamer. Alle woningen zijn compleet
ingericht.

PRIJZEN per dag voor 2 personen
aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

2 2 - 4 51 1 51-56 48-53
2 2 - 6 65 2 54 - 59 51 - 56
1 2 - 7 84 2 59 - 65 56 - 62

Beddengoed + handdoeken incl..
Iedere volgende pers. 12,- p. dag.

Im Sonnenwinkel 14
VVeerrhhuuuurr
Jörn Figge 
Lüerweg 24
34508 Willingen-Schwalefeld
T +49 (0)5632 4294
F +49 (0)5632 968962
familie-figge@t-online.de
www.fewo-talblick.de

fontWorkaround Schwalefeld / Kaart F5



HOTELS | 143

PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 2 - 6 95 3 115 107

1 2 - 5 70 2 110 102

1 2 - 6 100 3 120 112 Iedere volgende persoon € 15 - 17,50 p. nacht

kinderen t/m 14 jaar € 10 p. nacht

Honden € 7,50 p. nacht.

Wij bieden u drie vrijstaande vakantiehuizen in een
rustieke stijl voor 2 tot 6 pers. Op rustige locaties ge-
legen, midden in de prachtige natuur, direct aan wandel-
en fietsroutes. Ze zijn elk met een pelletkachel, een
open vide, gezellige zithoeken en veel hout ingericht.
Beddengoed, handdoeken, tafel- en keukenlinnen,

energiekosten en de eindschoonmaak zijn inclusief.
Komt u met z’n tweeën of met de familie, onze huizen
met veel liefde voor details bieden u alle comfort, zoals
een vaatwasser, een wasmachine en gratis wifi.
Desgewenst kunt u ’s morgens heerlijke verse broodjes
bestellen. Honden zijn hartelijk welkom.

SAUERLANDLIEBE.DE
... mijn vakantiehuis in het Sauerland

Ronald & Monika Stekelenburg 

Am Rodeland 17

34508 Willingen

T +49 (0)162 6409549

info@sauerlandliebe.de

www.sauerlandliebe.de
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PRIJZEN per dag voor 2 personen

aant pers. m2 slaapk. Vr - Zo v.a. 3 n v.a. 5 n

1 15 - 29 600 15 500-1250 210-600

Bezoek ons op onze homepage

www.as-willingen.de.

Het ideale uitgangspunt voor reisgroepen die zichzelf
verzorgen en onafhankelijk willen zijn. Optimaal
geschikt voor seminars, familiebijeenkomsten,
kerstfeesten, trainingskampen voor sportverenigingen,
jeugdgroepen, bedrijfsuitjes of vakantie met een groep
vrienden. Verhuur aan telkens maar één reisgroep!

Gezellige recreatieruimte met tap, 1 seminarzaal, tv met
Sky Bundesliga, royale keuken, 1 sauna met relaxruimte.
De tweepersoonskamers hebben een wastafel; douches
en wc’s zijn in ruime mate aanwezig. Zonneterras met
overdekte barbecue, eigen speeltuin.

SKIHÜTTE ETTELSBERG & ESSENER SKIHÜTTE
Direct naast de skipiste K1

Appartement Service Willingen

Waldecker Straße 11

34508 Willingen

T +49 (0)5632 966558

F +49 (0)5632 966561

info@huettenzauber24.de

www.huettenzauber-willingen.de
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Jeugdherberg (DJH) met 104 bedden. Twee-, vier- en zespersoonskamers.
Overnachting incl. ontbijt, half- en volpension mogelijk.
5 conferentieruimtes, 2 eetzalen, barbecuemogelijkheid,
tafeltennis, volleybal, basketbal en sauna.

Voor groepen met een christelijke achtergrond.
Alleen incl. alle maaltijden te boeken. 151 bedden,
recreatieruimtes en speelplaats.

Voor groepen met een christelijke achtergrond.
Alleen incl. alle maaltijden te boeken. 100 bedden,
recreatieruimtes en speelplaats.

Huis voor 20 tot 70 personen op basis van zelfvoorziening.
Speeltuin, tafeltennis, barbecue.

60 bedden. Ruimte voor groepen tot 60 personen.
Ontbijt en halfpension mogelijk. 
Recreatieruimtes, barbecueplek, sauna, stoomsauna 
beachvolleybalveld. 

Huis voor max. 52 personen op basis van zelfvoorziening. 
Er zijn 18 kamers met 1 tot 4 bedden. Eetzaal, grote keuken (cateringservice mogelijk), 
tv-kamer en speelruimte, terras, barbecuehut, kampvuurplek, voetbalveld en tafeltennis.
Prijzen voor zelfverzorging op aanvraag.
Zie ook advertentie vakantiewoningen op blz. 120.

OVERIGE ACCOMMODATIES

Jugendherberge 
Am Lukasheim 9 – 12
34508 Willingen-Schwalefeld
Telefoon +49(0)5632 6347
Telefax		+49(0)5632 4343
www.willingen.jugendherberge.de

Christliche Gästehäuser Willingen e.V.
Hoppecketalstraße 21
34508 Willingen
Telefoon	+49(0)5632 63 89 
Telefax		+49(0)5632 69881
info@cg-willingen.de
www.cg-willingen.de

Christliche Gästehäuser Willingen e.V.
Am Sieperloh 7
34508 Willingen-Usseln
Telefoon	+49(0)5632 922288 
Telefax		+49(0)5632 922550
info@cg-willingen.de
www.cg-willingen.de

Jugend- und Ferienwerk „Don Bosco“
34508 Willingen-Welleringhausen
Telefoon	+49(0)201 610490
Telefax		+49(0)201 610498
www.gruppenhaus.de/Jubi-Don-Bosco

Residenzpark Willingen
Vor den Eichen 48
34508 Willingen
Telefoon	+49(0)5632 98840
Telefax		+49(0)5632 988414
info@residenzpark-willingen.de
www.residenzpark-willingen.de

Groepspension Het oranje schaap
In der Emmet 1
34508 Willingen-Usseln
Telefoon	+49(0)5632 923581
Telefax		+49(0)5632 923583
info@das-orange-schaf.de
www.das-orange-schaf.de



Voorwaarden met betrekking tot het 
onderbrengen van gasten in overnachtings- 
accomodaties
§ 1 Sluiten van de overeenkomst inzake het onderbrengen van gasten 

1. De overeenkomst inzake het onderbrengen van gasten komt bindend tot 
stand, indien de accommodatie is gereserveerd en toegezegd of kort van 
te voren beschikbaar wordt gesteld. 
2. De boeking kan mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax of per e-
mail plaatsvinden. In het belang van de contractspartijen dient de boeking 
schriftelijk te geschieden.
3. De boeking geldt tevens voor alle in de boeking vermelde personen, 
voor wiens contractsverplichtingen de boekende gast instaat evenzeer als 
voor zijn eigen verplichtingen, voor zover hij een dergelijke afzonderlijke 
verplichting door een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring op zich 
heeft genomen.

§ 2 Diensten, prijzen en betaling

1. De door de overnachtingsaccommodatie te verlenen diensten blijken 
uitsluitend uit het boekingsaanbod in samenhang met de informatie in de 
catalogus.
2. De in de catalogus vermelde prijzen zijn eindprijzen, met inbegrip van 
alle bijkomende kosten, voor zover niet anders overeengekomen is.
3. De overeengekomen prijs, met inbegrip van alle bijkomende kosten, 
dient op de dag van vertrek te worden betaald, voor zover niets anders 
contractueel is overeengekomen. 

§ 3 Annulering

1. Door het sluiten van de overeenkomst inzake het onderbrengen van 
gasten verplichten beide contractpartners zich ertoe om het contract na 
te leven, ongeacht voor welkeduur het contract is gesloten. Een eenzijdige 
kosteloze annulering van een bindende boeking door de gast is principieel 
uitgesloten. 
2. Indien de gast de overeenkomst toch wil ontbinden, is hij verplicht om 
ongeacht het tijdstip of reden van de annulering, de overeengekomen of 
gebrui-kelijke prijs met in begrip van de maaltijden te betalen. De exploi-
tant van de overnachtingsaccommodatie moet de uitgespaarde diensten 
op zijn vordering tot nakoming in mindering brengen.
3. Volgens de in de Duitse jurisprudentie erkende percentages voor de bo-
eking dient de gast dan wel de opdrachtgever aan de overnachtingsaccom-
modatie de volgende bedragen te betalen, steeds gerelateerd aan de tota-
le som van de accommodatiediensten (met inbegrip van alle bijkomende 
kosten), echter met uitsluiting van eventueel betaalde toeristenbelasting. 
Bij vakantiewoningen/onderkomens  
zonder maaltijden    90% 
bij logies/ontbijt   80% 
bij halfpension   70% 
bij volpension   60%
4. De exploitant van een overnachtingsaccommodatie kan naar eer en ge-
weten een niet opgeëist onderkomen aan iemand anders verhuren en dient 
wat hij daardoor uitspaart op de door hem in rekening gebrachte annu-
leringskosten in mindering brengen.
5. Het is aan de gast voorbehouden om te bewijzen dat voor de over-
nachtingsaccommodatie geen of een beduidend kleinere schade is ontsta-
an.
6. De annulering dient, in het belang van de gast, schriftelijk aan de over-
nachtingsaccommodatie te worden medegedeeld.
7. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt ten zeerste aange-
raden.

§ 4 Gebreken in de dienstverlening

De exploitant van de overnachtingsaccommodatie is aansprakelijk voor de 
voorgeschreven naleving van de contractueel overeengekomen prestaties.

Indien er aan het gehuurde onderkomen een gebrek wordt geconstateerd,
die een enkele onaangenaamheid te boven gaat, dient de gast dit gebre-
ken onverwijld aan de exploitant van de overnachtingsaccommodatie of  
zijn gemachtigde kenbaar te maken, om hem in de gelegenheid te stellen 
het gebrek te verhelpen. Indien de gast deze mededeling niet doet, heeft 
hij geen vorderingsrecht wegens het niet nakomen van contractueel overeen-
gekomen prestaties.

§ 5 Aansprakelijkheid

1. De contractuele aansprakelijkheid van de exploitant van de overnachtin-
gsaccommodatie voor schade, niet zijnde letselschade, is begrensd tot 
een driev van de prijs van de overeengekomen diensten, voor zover de 
schade niet berust op een grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzu-
im, dan wel een opzettelijke of nalatige schending van de contractuele ver-
plichtingen in naam van de overnachtingsaccommodatie. Dit geldt eve-
neens wanneer de bij de gast ontstane schade berust op de schuld van 
een wettelijke vertegenwoordiger of agent van de exploitant van de over-
nachtingsaccommodatie.
2. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen (701ff BGB / Bürgerliches Ge-
setzbuch / Duits Burgerlijk Wetboek) is de overnachtingsaccommodatie 
aansprakelijk voor de door de gast meegebrachte spullen.
3. De overnachtingsaccommodatie is niet aansprakelijk voor tekortkomin-
gen in de diensten, waarvoor slechts bemiddelend is opgetreden (bijv. bij 
sport-evenementen, het bezoek aan theatervoorstellingen of concerten, 
tentoonstellingen etc.) en die uitdrukkelijk als diensten van derden zijn 
aangeduid.

§ 6 Verjaring

1. Rechtsvorderingen van de gast op de overnachtingsaccommodatie ver-
jaren in principe een jaar na de wettelijke verjaringstermijn (§ 199 lid 1 
BGB).
2. De rechtsvorderingen van de gast wegens schending van het leven, 
lichaam, gezondheid evenals overige vorderingen die berusten op op-
zettelijke of grove nalatige plichtsverzuim van de exploitant van de over-
nachtingsaccommodatie, een wettelijke vertegenwoordiger of agent, 
blijven onverminderd van kracht.

§ 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Op deze overeenkomst is Duits recht van toepassing.
2. De bevoegde rechtbank voor rechtsvorderingen van de gast op de ex-
ploitant van de overnachtingsaccommodatie is uitsluitend de rechtbank in 
de vestigingsplaats van de exploitant van de overnachtingsaccommodatie.
3. Voor rechtsvorderingen van de exploitant van de overnachtingsaccom-
modatie op personen die in het handelsregister staan ingeschreven, pu-
bliekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen of personen, voor wie 
er geen rechtbank in Duitsland bevoegd is of die na het sluiten van de ove-
reenkomst hun domicilie of gebruikelijke verblijfsplaats naar het buiten-
land hebben verplaatst of wiens domicilie of gebruikelijke verblijfplaats 
ten tijde van de instelling van de rechtsvordering niet bekend is, wordt 
overeengekomen dat uitsluitend de rechtbank in de vestigingsplaats van 
de exploitant van de overnachtingsaccommodatie bevoegd is.

Bron: DTV Deutscher Tourismusverband e.V. 

Annuleringsverzekering
 
In uw huur- cq. reissom is geen annuleringsverzekering 
ingesloten. Wij raden u aan een annuleringsverzekering 
of een reisverzekeringspakket af te sluiten.



1. Het sluiten van de reisovereenkomst
1.1. Door de boeking/aanmelding, die 
schriftelijk, mondeling, telefonisch, per 
e-mail kan geschieden, verklaart de gast 
aan de TI-W dat hij op basis van de reis-
beschrijving een reisovereenkomst bin-
dend wil afsluiten.
1.2. De overeenkomst komt uitsluitend 
tot stand door ontvangst van de schrifte-
lijke boekingsbevestiging. Dit geldt niet 
voor boekingen, waarvoor de boekings-
bevestiging van de gasten minder dan 
7 werkdagen voor het begin van de reis 
wordt afgegeven; in dat geval wordt op 
basis van de telefonische of mondelinge 
boekingsbevestiging een bindende over-
eenkomst gesloten.
1.3. De gast die de boeking uitvoert, is 
aansprakelijk voor alle verplichtingen 
van de gasten die eveneens door hem 
in de reisovereenkomst worden aange-
meld, voor zover hij deze verplichting 
door een uitdrukkelijke en afzonderlijke 
schriftelijke verklaring op zich heeft ge-
nomen.
1.4. Indien de inhoud van de bevestiging 
afwijkt van de inhoud van de aanmelding 
is dit een nieuw aanbod van de TI-W, 
waaraan de gast voor de duur van 10 
dagen is gebonden. De overeenkomst 
komt op basis van het nieuwe aanbod 
tot stand, indien de gast dit gewijzig-
de aanbod binnen de gestelde termijn  
accepteert.
2. Betaling, zekerheidsbewijs
2.1.  Betalingen van de reissom, voordat 
de reis is beëindigd, mogen alleen tegen 
overhandiging van het “Sicherungs-
schein” (zekerheidsbewijs) in de zin van 
§ 651 k lid 3 BGB worden opgeëist of 
aangenomen
2.2.  Een zekerheidsbewijs overeenkom-
stig § 651 k BGB dient, in afwijking van 
artikel 2.1. van deze voorwaarden, niet 
overhandigd te worden, indien
a) de reis niet langer dan 24 uur duurt, er 
geen overnachting is inbegrepen en de 
prijs niet hoger is dan € 75,-; 
b) het toeristenbureau een publieke 
rechtspersoon is, waarvoor een insol-
ventieprocedure over het vermogen niet 
is toegestaan;
c) de diensten geen vervoer van en naar 
de reisbestemming behelzen en volgens 
de met de gast overeengekomen beta-
lingsvoorwaarden, de gehele reissom 
pas aan het eind van de reis dient te wor-
den betaald.
2.3. Door het sluiten van de overeen-
komst (ontvangst van de boekingsbe-

vestiging van de TI-W / ontvangst door 
de gast van de bevestiging van de aan-
vaarding van de gast) dient een aanbe-
taling ter hoogte van 10% te worden 
voldaan die op de reissom in mindering 
wordt gebracht.
2.4. Het resterende bedrag dient 2 we-
ken voor het begin van de reis te worden 
betaald, wanneer vaststaat dat de reis 
zal plaatsvinden. 
2.5. Voor zover vooruitbetalingen voor 
het begin van de reis zijn overeengeko-
men, het zekerheidsbewijs is overgedra-
gen en de TI-W voor de levering van de 
overeengekomen diensten bereid en in 
staat is, bestaat er zonder volledige be-
taling van de reissom geen aanspraak op 
de overeengekomen diensten. Het reten-
tierecht van de gast ten aanzien van een 
omstreden, door de TI-W na het sluiten 
van de overeenkomst verlangde prijsver-
hoging, blijft onverminderd van kracht.
3. Diensten
3.1. De verplichting tot het leveren van 
de diensten door de TI-W volgt uitslui- 
tend uit de inhoud van de boekings- 
bevestiging en de daarmee samenhan-
gende beschrijving van de diensten in 
het “Gastgeberverzeichnis” (de lijst 
van accommodaties) en de met de gast 
schriftelijk of mondeling gemaakte bin-
dende afspraken.
3.2. Dienstverlenende bedrijven (over-
nachtingsaccommodaties en restau-
rants, sportorganisaties, beheerders van 
skiliften, transportondernemingen voor 
o.a. boot, bus) zijn niet door de TI-W 
daartoe gemachtigd om toezeggingen te 
doen of afspraken te maken, die verder 
gaan dan de reisbeschrijving van de TI-
W, haar aanbod of boekingsbevestiging, 
die daarmee in strijd zijn of die de beves-
tigde inhoud van de reisovereenkomst 
wijzigen.
3.3. Folders over plaatsen, hotels of on-
derkomens die niet door de TI-W worden 
uitgegeven, zijn voor de TI-W onverbin-
dend, voor zover zij niet door een uit-
drukkelijke overeenkomst met de gast 
voorwerp zijn geworden van de overeen-
gekomen diensten van de TI-W.
 4. Wijzigingen in diensten en prijs
Wijzigingen en afwijkingen van de in-
houd van de reisovereenkomst, die naar 
het sluiten daarvan noodzakelijk zijn en 
die door de TI-W niet te kwader trouw zijn 
veroorzaakt, zijn toegestaan, voor zover 
het onbeduidende wijzigingen en afwij-
kingen betreft en zij niet leiden tot een 
wezenlijke wijziging van de diensten en 

geen afbreuk doen aan het karakter van 
de geboekte reis. Eventuele garantie-
claims blijven onverminderd van kracht, 
voor zover de gewijzigde diensten gebre-
ken vertonen. De TI-W is verplicht om de 
klant over wijzingen en afwijkingen van 
het aanbod onverwijld in kennis te stel-
len. Indien nodig zal de TI-W aan de gast 
een kosteloze omboeking of een koste-
loze annulering aanbieden. 
5. Annulering door de gast, omboeking
5.1. De gast kan te allen tijde voor het be-
gin van de reis, deze reis annuleren. De 
ontvangst door de TI-W van de annule-
ringsverklaring is hiervoor van doorslag-
gevende betekenis. Het wordt de gast 
aangeraden de annulering schriftelijk 
kenbaar te maken.
5.2. Indien de gast de reisovereenkomst 
ontbindt en niet voor de reis aantreedt, 
kan de TI-W een vergoeding voor de 
reeds getroffen voorbereidingen en 
maatregelen verlangen. Bij de bereke-
ning van de vergoeding dient rekening te 
worden gehouden met de gebruikelijke 
uitgespaarde inspanningen en eventuele 
andere gebruikmaking van de diensten.
5.3. De TI-W kan haar aanspraak op 
vergoeding berekenen aan de hand van 
een percentage van de reissom met in-
achtneming van de volgende indeling, 
afhankelijk van het tijdstip van de annu-
lering ten opzichte van het contractueel 
overeengekomen begin van de reis.
Bij een aanbod met onderkomen in  
hotels, logementen, pensions
t/m 31e dag voor het begin van de reis  15% 
(minstens € 25,-- per persoon) 
t/m 21e dag voor het begin van de reis  25% 
t/m 11e dag voor het begin van de reis  40% 
t/m 2e dag voor het begin van de reis  55% 
vanaf 1 dag voor het begin van de reis  80% 
bij annulering op de dag van de reis 
en bij niet verschijnen                                       90%
5.4. Het blijft voorbehouden aan de gast 
om aan de TI-W aan te tonen, dat voor 
de TI-W geen of beduidend minder kos-
ten zijn ontstaan dan de door de TI-W 
vastgestelde vergoeding. In dat geval is 
de gast verplicht om de lagere kosten te 
vergoeden.
5.5. In plaats van een percentuele ver-
goeding volgens het hierboven weer-
gegeven overzicht kan de TI-W de voor 
haar daadwerkelijk ontstane kosten in 
overeenstemming met de wettelijke be-
palingen als schadevergoeding opeisen. 
Deze kosten kunnen hoger uitvallen dan 
de hierboven weergegeven percentages. 
De TI-W is in dat geval verplicht om de 

afzonderlijke kosten aan de gast bekend 
te maken en te onderbouwen.
5.6. Indien op wens van de gast na het 
afsluiten van de overeenkomst voor 
een tijdstip, dat binnen de geldige duur 
van de reisbeschrijving ligt, wijzigingen 
worden voorgenomen (omboeking) van 
het tijdstip van de reis, de accommo-
datie of arrangement dan wel geboekte 
bijkomende diensten (bijv. kuurbehan-
delingen, fietsverhuur, skipas, concert 
en/of theaterkaarten), dan kan het 
toeristenbureau bij arrangementen 
met overnachting in hotels, logemen-
ten en pensions t/m 31 dagen voor het 
begin van de reis, bij arrangementen 
met overnachting in vakantiewoningen 
of particuliere onderkomens t/m 45 
dagen voor het begin van de reis een 
vergoeding voor de omboeking van  
€ 25,– per wijziging heffen. Omboekings-
wensen van de gast die na afloop van de 
termijn plaatsvinden, kunnen, voor zover 
de wijzigingen überhaupt nog mogelijk 
zijn, alleen na annulering van de reis-
overeenkomst overeenkomstig artikel 
5.3 van deze  voorwaarden en gelijktijdig 
een nieuwe aanmelding plaatsvinden. 
Dit geldt niet bij omboekingswensen 
die slechts zeer geringe kosten met zich 
meebrengen.
5.7. Ongeacht het vorenstaande blijft 
het recht van de gast om in overeen-
stemming met de wettelijke bepalingen 
(§ 651b BGB) een andere persoon als 
vervanging aan te wijzen, onverminderd 
van kracht.
5.8. Het afsluiten van een annulerings-
verzekering wordt ten zeerste aangera-
den.
6. Niet gebruikte diensten
Indien de gast op grond van een voortij-
dig vertrek of andere dringende redenen 
van bepaalde diensten geen gebruik 
maakt, zal de TI-W bij de dienstverle-
nende bedrijven om vergoeding van de 
uitgespaarde kosten vragen. Deze ver-
plichting valt weg, wanneer het hierbij 
gaat om zeer onbeduidende diensten of 
wanneer een vergoeding in strijd is met 
wettelijke of ambtelijke bepalingen.
7. Annulering en ontbinding door de 
reisorganisatie
De TI-W kan na het begin van de reis de 
reisovereenkomst terstond ontbinden, 
indien de gast de organisatie van de reis 
ondanks een vermaning van de TI-W of 
zijn gemachtigden blijft storen of wan-
neer hij zich op een dusdanige wijze in 
strijd met de overeenkomst gedraagt, 

Reisvoorwaarden voor arrangementen
van Tourist-Information Willingen  
Geachte gast,
de volgende reisvoorwaarden gelden voor arrangementen(totaliteit van diensten met betrekking tot reizen conform § 651 a 
lid 1 BGB / Bürgerliches Gesetzbuch / Duits Burgerlijk Wetboek). Zij zijn, voor zover in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen rechtsgeldig overeengekomen, onderdeel van de reisovereenkomst die tussen u – hierna „gast“ genoemd – en 
ons als reisorganisator – hierna „TI-W“ genoemd – in geval van een boeking volgens de wettelijke bepalingen van de  
§§ 651 a – m BGB tot stand komt. Leest u daarom alstublieft de reisvoorwaarden zorgvuldig door.

146 |  DE KLEINE 
           LETTERS



dat een onmiddellijke ontbinding van de 
overeenkomst gerechtvaardigd is. Indien 
de TI-W tot ontbinding van de overeen-
komst overgaat, blijft de aanspraak op 
de reissom bestaan; hij dient echter de 
waarde van de niet gebruikte diensten 
evenals de voordelen daarop in minde-
ring brengen, die de TI-W uit een ander 
gebruik van de diensten heeft verkregen, 
met inbegrip van de bedragen die door 
dienstverlenende bedrijven zijn vergoed.
8.Beperking van de aansprakelijkheid 
van de TI-W
De contractuele aansprakelijkheid 
van de TI-W voor schade, niet zijnde  
lichamelijk letsel, is beperkt tot drie 
maal de reissom,
a) voor zover schade van de gast noch 
opzettelijk noch door grove nalatigheid 
is veroorzaakt of
b) voor zover de TI-W alleen wegens 
schuld van een dienstverlenend bedrijf 
verantwoordelijk is voor een bij de gast 
ontstane schade.
9. Garantie, ontbinding door de gast, 
meldingsplicht
9.1. Indien de reis niet conform de over-
eenkomst wordt uitgevoerd, kan de gast 
om bijstand vragen. De TI-W kan deze 
bijstand weigeren, indien deze een on-
evenredige inspanning vereist. De TI-W 
kan eveneens bijstand bieden door de 
levering van een gelijkwaardige vervan-
gende prestatie.
9.2. Voor de duur dat de reis afwijkt van 
hetgeen in de overeenkomst is vastge-
legd, kan de gast een passende vermin-
dering van de reissom verlangen. De 
reissom dient te worden verminderd in 
evenredigheid met de waarde van de reis 
ten tijde van de koop en vrij van gebre-
ken, ten opzichte van de daadwerkelijke 
waarde.

9.3. De gast is verplicht om zijn be- 
zwaren onmiddellijk kenbaar te maken 
aan het toeristenbureau of bij de aan 
de gasten bekend gemaakte instantie. 
Indien de gast het door eigen schuld 
nalaat om tekortkomingen kenbaar te 
maken, bestaat er geen aanspraak op 
vermindering.
9.4. Indien een reis ten gevolge van een 
tekortkoming in hoge mate wordt beïn-
vloed en de TI-W niet binnen een rede-
lijke termijn bijstand biedt, kan de gast 
de reisovereenkomst binnen de grenzen 
van de wettelijke bepalingen - in eigen 
belang en om bewijsredenen door een 
schriftelijke verklaring - ontbinden. Het-
zelfde geldt, wanneer van de gasten als 
gevolg van tekortkomingen niet kan 
worden gevergd om de reis om gewich-
tige en door de TI-W herkenbare redenen 
voort te zetten. Het vaststellen van een 
termijn voor de het bieden van bijstand 
is slechts dan niet nodig, wanneer het 
bieden van bijstand niet mogelijk is of 
door de TI-W geweigerd wordt of wan-
neer de onmiddellijke ontbinding van de 
overeenkomst in het bijzondere belang 
van de gast gerechtvaardigd is. De gast 
is aan de TI-W dat deel van de reissom 
verschuldigd dat betrekking heeft op de 
door hem in gebruik genomen diensten, 
voor zover die diensten voor hem van 
belang waren.
9.5. De gast kan, ongeacht de mindering 
of de ontbinding, schadevergoeding 
eisen wegens niet-nakoming, tenzij de 
tekortkomingen van de reis berusten op 
een omstandigheid waarvoor de TI-W 
niet verantwoordelijk was.
10. Uitsluiting van rechtsvorderingen en 
verjaring
10.1. Rechtsvorderingen op grond van 
een levering van de reis die in strijd is 

met de contractuele verplichtingen, 
dient de gast binnen een maand na de 
beëindiging van de reis, zoals in de over- 
eenkomst is vastgelegd, tegenover de 
TI-W te doen gelden. Na afloop van de 
gestelde termijn kan de gast alleen dan 
zijn aanspraken doen gelden, indien hij 
door omstandigheden die buiten zijn 
schuld liggen werd verhinderd de termijn 
in acht te nemen.
10.2. Rechtsvorderingen van de gast 
conform §§ 651c tot f BGB wegens de 
schending van leven, lichaam of de 
gezondheid die op een opzettelijk of  
nalatig plichtsverzuim van de TI-W of een 
wettelijke vertegenwoordiger dan wel 
agent van de TI-W berusten, verjaren na 
twee jaar. Dit geldt ook voor rechtsvorde-
ringen inzake de vergoeding van overige 
schade, die op een opzettelijk of grof 
nalatig plichtsverzuim van de TI-W of een 
wettelijke vertegenwoordiger dan wel 
agent van de TI-W berusten.
10.3. Alle overige rechtsvorderingen con-
form de §§ 651c bis f BGB verjaren na 
een jaar.
10.4.De verjaringstermijn in artikel 10.2 
en 10.3 van de onderhavige voorwaar-
den begint op de dag waarop de reis vol-
gens de bepalingen in de overeenkomst 
zou eindigen.
10.5.  Indien de gast en de TI-W in on-
derhandeling zijn over de vordering of 
over de aan de vordering ten grondslag 
liggende omstandigheden, wordt de ver-
jaring opgeschort tot de gast of de TI-W 
het voortzetten van de onderhandelin-
gen weigert. De verjaring treedt op z´n 
vroegst drie maanden na het beëindigen 
van de opschorting in. 
11. Toepasselijk recht en bevoegde 
rechtbank
11.1. Op de contractuele- en rechtsver-

houding tussen de TI-W en gasten die 
geen algemene woon- of vestigings-
plaats in Duitsland hebben, is uitslui-
tend Duits recht van toepassing.
11.2. De gast kan alleen in de vestigings-
plaats van de TI-W tegen de TI-W een 
rechtsvordering instellen.
11.3. Voor rechtsvorderingen van de TI-W 
tegen de gast is de domicilie van de gast 
doorslaggevend, tenzij de rechtsvor-
dering is gericht tegen personen die in 
het handelsregister zijn ingeschreven, 
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
rechtspersonen of personen, voor wie 
geen rechtbank in Duitsland bevoegd 
is of die na het sluiten van de overeen-
komst hun domicilie of gebruikelijke 
verblijfsplaats naar het buitenland 
hebben verplaatst of wiens domicilie 
of gebruikelijke verblijfplaats ten tijde 
van de instelling van de rechtsvorde-
ring niet bekend is. In dergelijke ge-
vallen is vestigingsplaats van het toe- 
ristenbureau doorslaggevend.
11.4. De hier voor genoemde bepalingen 
gelden niet, voor zover uit internationa-
le verdragen of uit bepalingen van de 
Europese Unie die op de reisovereen-
komst van toepassing zijn, een gunstig 
resultaat voor de gast als consument 
voortvloeit.
 
Reisorganisatie:
Gemeinde Willingen (Upland)
der Gemeindevorstand, 
Abteilung Tourist-Information
Waldecker Straße 12
34508 Willingen
Telefon 0049 (0)56 32/9 69 43 53
Telefax 0049 (0)56 32/9 69 43 59
willingen@willingen.de

Informatie voor reizigers die een pak-
ketreis volgens § 651a van het Duitse 
Burgerlijke Wetboek (BGB) geboekt 
hebben
De combinatie van de aangeboden 
reisdiensten is een pakketreis in de 
zin van de richtlijn (EU) 2015/2302. 
U kunt dus een beroep doen op alle 
EU-rechten die gelden voor pakketrei-
zen. De Tourist-Information Willingen, 
Am Hagen 10, 34508 Willingen, draagt 
de volledige verantwoordelijkheid voor 
de correcte uitvoering van de gehele 
pakketreis. 

Bovendien beschikt de Tourist-Informa-
tion Willingen over de wettelijk vereiste 
verzekering voor de terugbetaling van 
uw reissom en indien transport in het 
pakket inbegrepen is, om ervoor te 
zorgen dat uw repatriëring in geval van 
insolventie gewaarborgd is.

Meer informatie over uw belangrijk-
ste rechten volgens de richtlijn (EU) 
2015/2302 vindt u op www.umset-
zung-richtlinie-eu2015-2302.de

Belangrijkste rechten volgens de richt-
lijn (EU) 2015/2302
• De reizigers ontvangen alle essentiële 
informatie over de pakketreis voordat 
de pakketreisovereenkomst wordt ge-
sloten.

• Ten minste één ondernemer is altijd 
aansprakelijk voor de goede uitvoering 
van alle diensten die in de overeen-
komst zijn opgenomen.

• Reizigers krijgen een telefoonnum-
mer voor noodgevallen of contactgege-
vens van een contactpunt waarmee zij 
contact kunnen opnemen met de tour-
operator of het reisbureau.

• Reizigers kunnen de pakketreis bin-
nen een redelijke termijn en onder 
bepaalde omstandigheden tegen een 
meerprijs aan een andere persoon 
overdragen.

• De prijs van de pakketreis mag alleen 
worden verhoogd indien bepaalde kos-
ten (bijv. brandstofprijzen) stijgen en 
indien dit uitdrukkelijk in het contract 
opgenomen is. In ieder geval niet later 
dan 20 dagen voor de aanvang van de 
pakketreis. Indien de prijsverhoging 
meer dan 8% van de pakketprijs be-
draagt, kan de reiziger het contract 
kosteloos opzeggen. Indien een reisor-
ganisator zich het recht op een prijsver-
hoging voorbehoudt, heeft de reiziger 
recht op een prijsvermindering wan-
neer de desbetreffende kosten worden 
verminderd.

• Reizigers kunnen het contract kos-

teloos annuleren en ontvangen alle 
betalingen volledig terug indien één 
van de essentiële onderdelen van het 
pakket, met uitzondering van de prijs, 
substantieel gewijzigd wordt. Indien de 
voor het pakket verantwoordelijke on-
dernemer het pakket voor de aanvang 
ervan annuleert, hebben de reizigers 
recht op uitkering van de reissom en 
onder bepaalde omstandigheden op 
compensatie.

• Reizigers kunnen de pakketreis kos-
teloos opzeggen als zich voor begin van 
de pakketreis buitengewone omstan-
digheden voordoen die aanzienlijke ge-
volgen hebben voor de uitvoering van 
de reis (bijv. ernstige veiligheidsproble-
men op de plaats van bestemming).

• Bovendien kunnen reizigers te allen 
tijde voor aanvang van de pakketreis 
de reisovereenkomst, tegen betaling 
van een redelijke en
gerechtvaardigde annuleringsvergoe-
ding, opzeggen.

• Indien na aanvang van de pakketreis 
essentiële onderdelen van de pakket-
reis niet kunnen worden uitgevoerd 
zoals overeengekomen,
moeten de reiziger, zonder extra kos-
ten te betalen, passende andere voor-
zieningen aangeboden worden. De 

reiziger kan zonder annuleringskosten 
de reisovereenkomst opzeggen als 
de diensten niet overeenkomstig het 
contract worden verleend en dit aan-
zienlijke gevolgen heeft voor de leve-
ring van de contractuele diensten en 
de reisorganisator de situatie niet kan 
verhelpen.

• De reiziger heeft recht op een prijsver-
mindering en/of compensatie indien de 
reisdiensten niet of niet naar behoren 
worden verleend.

• De reisorganisator zal de reiziger bij-
staan als hij in moeilijkheden verkeert.

• In geval van insolventie van de tour-
operator of, in sommige lidstaten, van 
de reisagent, wordt de reissom terug-
betaald. Indien de insolventie van de 
touroperator of het reisbureau plaats-
vindt nadat het pakket is begonnen 
en het vervoer een deel uitmaakt van 
de pakketreis, wordt de repatriëring 
gegarandeerd. De Tourist-Information 
Willingen heeft een insolventieverzeke-
ring afgesloten met tourVers. Reizigers 
kunnen contact opnemen met tourVers 
wanneer services worden geweigerd 
vanwege het faillissement van de Tou-
rist-Information Willingen. 
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Tourist-Information

Informatie, raadhuis, Natuurpark 
Diemelsee 

Parkeerplaats

Busparkeerplaats

Wandelparkeerplaats

Rolstoeltoegankelijke wc

Laadstation v. elektrische auto‘s

Uitkijktoren

Uitzicht

Kerk

Zomerrodelbaan

Speeltuin

Tennisbaan

gratis wifi

Kruis op de berg

Gedenkteken

Barbecueplaats

Camperplaatsen

Station

Geldautomaat

Artsenhuis

AST-halte

Bus- en AST-halte

Uplandsteig

Kuurpaden

ca. 3,5 km, raadhuis>stryck

ca. 2,0 km, raadhuis> 
Schwalefelder straat

ca. 4,0 km, raadhuis> 
Iberg/Orenberg

Raadhuis, informatie D10

Bezoekerscentrum,  

Tourist-Information,  

Evenementen,  

Congressen – seminars

2 Bioscopen, Mini Eldorado E10
Postagentschap C9
Evangelische kerk D9
Katholieke  kerk D9
Kuurvoorzieningen C8/C9/E9/E11
Kurgarten trefpunt D9
Subtropisch Zwemparadijs E10
Kleuterschool E10
Upland-Schule D10
Freewire-climbing-garden L11
Manege E8
Indoor-ijsbaan E10
Willinger bierbrouwerij D8
Glasblazerij E6
Klimhal E6
Senioren woon- en 

verzorgingscentrum

„Haus am Kurpark“ D9
Karthal, bowlingcenter D6
Pit-Pat spel C10
Boogschieten F5



UW ACCOMMODATIES IN WILLINGEN

MET ÉÉN KLIK ONLINE 
BOEKEN

Nagenoeg elke accommodatie is via ons   
boekingssysteem op www.willingen.de       
te boeken. 

Uw team van de Tourist-Information Willingen
Tel. +49 (0) 56 32 - 96 94 3 53

www.willingen.de

	
	 Best	Western	 	 	 ★★★★	 	 D8	 99
	 Bürgerstuben	 	 		 	 	 C9	 97	
	 Central	 	 		 ★★★S	 	 D10												102
	 Dorf	Alm	 	 	 	 	 D9														108	
	 Eimberg,	Zum	Hohen		 		 ★★★★	 	 C7																93
	 Elsenmann	 	 		 ★★★	 	 E8																						94	
	 Engelbracht	 	 	 	 	 B9													108
	 Friederike		 	 	 	 																					K12												102	
	 Göbel	Sporthotel	 	 	 ★★★S	 		 D10									101
	 Göbel’s	Landhotel	 	 	 ★★★★	 		 C9	 99	
	 Rüters	Parkhotel	 	 		 ★★★★	 	 C10												100
	 Sauerländer	Hof	 	 		 ★★★S	 	 C10													108	
	 Sonnenpark	 	 		 ★★★★	 	 C8	 92
	 Sauerland	Stern	 	 		 ★★★★	 	 E9																																																108	
	 Stryckhaus	 	 		 ★★★★	 	 J11														100
	 Waldecker	Hof	 	 	 	 	 D11													109	
	 Waldhaus	am	See	 	 		 ★★★S	 	 G2	 98
	 Wald	Hotel	 	 	 ★★★S	 		 F5	 96	
	 Wilddieb,	Zum	 	 	 	 		 G8														105	
	 Willinger	Hof	 	 		 ★★★S	 	 D9														103	
	

	
	 Alte	Post	 	 		 ★★★	 	 E11													103
	 Altes	Doktorhaus	 	 	 	 	 C9															110	
	 Das	Loft	 	 	 	 	 D9														110
	 Edelweiss	 	 	 ★★★★	 	 J12														101	
	 Fürst	von	Waldeck	 	 		 ★★★S	 	 D10												104
	 Garni	Elegant	 	 	 ★★★	 	 D10												109	
	 K1		 	 	 	 	 	 D6														104
	 Magdalenenhof	 	 	 ★★★	 	 C8															105	
	 NaturBoutique	Hotel			 	 ★★★S	 	 B10	 95	
	 Panorama	 	 	 	 	 C9														109

	
	 Bärenfänger-Schniederken	 	 	 	 E11													118
	 Behle,	Landhaus	 	 	 	 	 D9														112	
	 Behle-Schäperken	 	 	 	 	 C10													111
	 Behlen-Dregges	 	 	 	 	 D11													119	
	 Benthin	 	 	 	 	 F11														119
	 Bergblick	 	 	 	 	 E10													114	
	 Bergkrone	 	 	 	 	 E10												112
	 Christel	 	 	 G★★★	 	 C10													115	
	 Concordia	 	 	 	 	 C9														113
	 Dietrich	 	 	 	 	 E11											117	
	 Erika		 	 	 	 	 H12													113
	 Ettelsberger	Hof	 	 	 	 	 G11												117	
	 Gerda	 	 	 	 	 D9														118
	 Hoppern,	Am	 	 	 	 	 C6															117	
	 Kesper-Bangert	 	 	 	 	 D8														119
	 Kesper-Brünen	 	 	 		 	 F11														118	
	 Köster,	Landhaus	 	 	 	 	 C10												118
	 Kramer-Emde	 	 	 	 	 B9															118	
	 Lydia		 	 	 	 	 F11													119
	 Mühlenkopfschanze	 	 	 	 	 K13												119	
	 Orenberg,	Am	 	 	 	 	 E11														117
	 Stede-Lange	 	 		 	 	 D8														118	
	 Stryckmühle	 	 		 	 	 K11													119
	 Töff	Töff	 	 	 	 	 D8															115	
	 Waldfrieden	 	 	 P✸✸✸	 	 B10													114
	 Weidenhagen	 	 	 	 	 D10													115	
	 Wiesengrund,	Zum	 	 	 	 	 B10													115

			Accommodaties	Willingen	 	 Classificatie	 Kaart	 blz. 				Accommodaties	Willingen	 	 Classificatie	 Kaart	 blz.

			HOTELS

			HOTELS	garni

			PENSIONS
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	 Meran	 	 	 F✸✸✸	 	 B9														134
	 Mittendrin	 	 	 	 	 D10											128	
	 Mühlenberg,	Residenz	am	 	 	 	 D10										125
	 Park	Resort	 	 	 	 	 D9														132	
	 Querl-Sand	 	 	 	 	 D11												140
	 Rheinland	 	 	 F✸✸✸	 	 D9															123	
	 Ricken	 	 	 	 	 D9/G11					138
	 Sarina	 	 	 	 	 E5														126	
	 Schäferhaus	 	 	 F✸✸✸✸/	F✸✸✸	 E11													134
	 Schönblick	 	 	 	 	 D5														126	
	 Schustes,	In	 	 	 F✸✸✸	 	 E11													137
	 Solino	 	 	 	 	 J12													137	
		 Sonnenhang,	Ferienhaus	am	 	 	 	 E5														128
	 Sonnenhang,	Ferienwohnung	am	 	 	 	 E5														127	
	 Sonnenschein	 	 	 F✸✸✸✸		 G11				122/131
	 Sonnenseite	 	 	 	 	 C8														133	
	 Stanek	 	 	 	 	 F11												135
	 Stryckpark,	Am	 	 	 	 	 G12												125	
	 Stryckweg,	Am	 	 	 	 	 F11													132
	 Stuhldreher	 	 	 	 	 B10												139	
	 Tannenhof	 	 	 	 	 K13												138
	 Viadukt,	Am		 	 	 	 	 E11													136	
	 Vierjahreszeiten	 	 	 	 	 E10												129
	 Weidenhagen	 	 	 	 	 D10												138	
	 Weissen	Rössel,	Zum		 	 	 	 D11													139	
	 Wietheger	 	 	 F✸✸✸✸/	F✸✸✸	 D9													139	

	
	 Ettelsberg,	Skihütte	 	 	 	 	 F5															143	
	 Sauerlandliebe	 	 	 	 	 F2															143	
	 	

						Accommodaties	Willingen	 	 Classificatie	 Kaart	 blz. 						Accommodaties	Willingen	 	 Classificatie	 Kaart	 blz.

			VAKANTIEWONINGEN

			VAKANTIEHUIZEN

	
	 Alt	Willingen	 	 	 	 	 E11													134
	 Arendt	 		 	 	 	 E10												136	
	 Behle-Schäperken	 	 	 F✸✸✸	 	 C10												133
	 Belvita	 	 	 	 	 E11												130	
	 Bergkrone	 	 	 	 	 E10												124
	 Bergmann	 	 	 	 	 C10											134	
	 Bergzauber	 	 	 	 	 B9														131
	 Börger	 	 	 	 	 E5															137	
	 Brüggenthies	 	 	 	 	 C8													136
	 Burger	 	 	 F✸✸✸	 	 C8														139	
	 Christel	 	 	 	 	 D10												131
	 Else	 	 	 	 	 	 E11												137	
	 Elsholz	 	 	 	 	 B10													139
	 Ettelsberg	Appart	 	 	 F✸✸✸✸	 	 F10												131	
	 Felicitas	 	 	 	 	 C8														138
	 Fewo	Zentrale	Willingen																														F✸✸✸✸/F✸✸✸									C9/D9/D10/E5/H12/J12				123	
	 Frese		 	 	 	 	 D9													129
	 Genuit	 	 	 	 	 C10												133	
	 Gerstengarbe-Deiches	 	 	 	 C10												135
	 Göbel-Vollbracht	 	 	 	 	 D10												138	
	 Golfplatz,	Am		 	 	 	 	 F11													136
	 Grossmann	 	 	 	 	 G3													137	
	 Heldt	 	 	 	 	 G2													133
	 Hohenstein	 	 	 F✸✸✸✸	 	 C7													132	
	 Hoss		 	 	 	 	 F11													140
	 Kieferneck	 	 	 F✸✸✸	 	 B9													122	
	 Korte	 	 	 	 	 C8														132
	 Kramer,	Landhaus	 	 	 	 	 G12											124	
	 Kurgarten,	Zum	 	 	 	 	 D9													138
	 Laterne,	Zur	 	 	 	 	 D10											127	
	 Lindner	 	 	 	 	 C7														137	
	 Lore	 	 	 	 	 	 D10												139	
	

			VAKANTIEWONINGEN

09/2020

Practisch en decoratief  
Leuke souvenirs en  
mooie herinneringen

Ons aanbod wordt continue aangepast –  
u zult er van opkijken. 

Souvenirs kunt u in het raadhuis bestellen.

Echte Willinger  
     cadeaumand
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UW ACCOMMODATIES IN USSELN

11/2019

	
	 Berghof	 	 		 ★★★	 	 G5														107
	 Brügges	Loui	 	 	 	 	 C8														106	
	 Post	Hotel	Usseln	 	 		 ★★★★	 	 C9														106	

				Accommodaties	Usseln	 	 Classificatie	 Kaart	 bl 						Accommodaties	Usseln	 	 Classificatie	 Kaart	 bl

			HOTELS

			PENSIONS

	
	 Emde	 	 	 	 	 E8														140
	 Gerda	 	 	 	 	 A10													135	
		 Lindenhof	 	 	 F✸✸✸	 	 B8														141
	 Lohwald	 	 	 	 	 E7															135	
	 Medeke-Roth	 	 	 	 	 E7															141
	 Osterkopf,	Am	 	 	 	 	 A8														140	
	 Pitti	 	 	 	 	 	 B7														140
	 Schlade,	Zur	 	 	 	 	 B9													141	
	 Schwalbennest	 	 	 F✸✸✸✸/	F✸✸✸	 C8															121
	 Tanneck	 	 	 	 	 H5														130	
	 Westfalenhof	 	 	 F✸✸✸	 	 D9															136	
	 Wilke-Bäumers	 	 	 	 	 B8													140	

			VAKANTIEWONINGEN

	
	 Holzknecht,	Zum	 	 	 	 	 J3																142	
			VAKANTIEHUIZEN

	
	 Das	orange	Schaf	 	 	 		 	 J4															120
		 Dribischenhof	 	 	 	 	 D11												120	
	 Westfalenhof	 	 		 ★★★	 	 D9														116	
	 Wilke-Mühle	 	 	 	 	 A7														116

09/2020

Meine Card Plus 
Accommodaties met dit teken geven u bij aankomst de  
MeineCardPlus cadeau. Dit is uw gratis entreekaart voor  
meer dan 140 recreatiefaciliteiten in Willingen en in de  
GrimmHeimat NordHessen. 

09/2020



                     1 cm entspricht ca. 97 m
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	 Ottonenhof	 Ottlar	 		 ★★★	 	 																		107	
	 Sauer	 Eimelrod	 		 ★★★	 	 																		109

	
	 Fernblick,	Zum												Schwalefeld	 	 G★★★	 	 F2														116
	 Göbel	Landgasthof				Schwalefeld	 	 G★★★	 	 E5														117	
	 Lommerke																				Schwalefeld	 	 		 	 J3															114
	 Sinemus	 																					Schwalefeld	 	 	 	 E6													116	
	 Waldesruh																				Schwalefeld	 	 	 	 F5													120	
	
	

				Accommodaties	 	 	 Classificatie	 Kaart	 bl 				Accommodaties	 	 	 Classificatie	 Kaart	 bl

			HOTELS

			PENSIONS

	
	 Becker	 Schwalefeld	 	 	 	 F6													141
		 Lärchenhain	 Schwalefeld	 	 	 	 E6													141	
	 Sonnenwinkel	 Schwalefeld	 	 	 	 F5														141
	 Talblick	 Schwalefeld	 	 	 	 F5													142	
	 Vogel	 Rattlar	 	 	 	 														142	
	

			VAKANTIEWONINGEN

	 	 	
	 Bahrenberg	 Bömighausen	 		 		 	 																	142

		CAMPING

09/2020

UW ACCOMMODATIES IN DE DORPEN
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EEN PLEZIERIG CADEAU 
Een cadeau dat altijd welkom is; de Willinger Gutschein (ca-
deaubon), waar 130 bedrijven uit verschillende branches aan 
deelnemen. De cadeaubon kan in de detailhandel, maar ook 
bij recreatiefaciliteiten, bij ambachtelijke bedrijven of bij ho-
recabedrijven worden gebruikt. De Willinger Gutschein is ver-
krijgbaar bij de Tourist-Information, bij het raadhuis of te be-
stellen via internet.

www.rathaus-willingen.de/willingengutschein

Het Panorama-Restaurant

Ons hotel op een unieke locatie in Willingen 
heet u van harte welkom. Vanuit ons Panorama- 
Restaurant heeft u een overweldigend mooi uit- 
zicht over de daken van Willingen.          
 
’s Zomers is het terras “the place to be”!  
Vers genieten: wij koken regionale specialiteiten voor 
u – altijd vers bereid met seizoensproducten. Verheugt 
u zich op geraffineerde, natuurlijk gezonde gerechten. 
 

Tafelreservering gewenst: +49 (0) 5632 – 9820

Openingstijden: 
dagelijks warme keuken van 12.00 tot 20.00 uur 
 

Virnich OHG
Familie Virnich 
Köhlerhagen 3 
34508 Willingen 
T  +49 (0)5632 9820 
F  +49 (0)5632 982222 
info@waldhotel-willingen.de 
www.waldhotel-willingen.de

SPECIALS 
Wandelaars en mountainbikers zijn 
hartelijk welkom, zij waarderen onze 
doorlopende warme keuken.
Voor koffietijd zijn onze verse 
wafelspecialiteiten en oma’s taart
een aanbeveling.

Trouwen en feesten op buiten-
gewone locaties 
In de bruiloftsfolder vinden bruid en bruidegom alles 
wat er voor de planning en de ceremonie nodig is.  
Talrijke hotels, restaurants en hutten hebben plek voor 
kleine en grote partijen en bieden speciale arrange- 
menten voor gezellige vrijgezellenparty’s en stijl-
volle bruiloften, evenals voor familiefeestjes zoals  
doop- en confirmatiefeestjes, huwelijksjubilea of ver-
jaardagen. 

Bruidswinkel of juwelier, goudsmid of een speciale 
zaak voor mannen, hier krijgt u vakkundig advies. Kap-
per, make-up, bruidstaart en fotograaf, bloemen of or-
ganisatie en decoratie – Willingen biedt een perfecte 
keuze voor alle issues.  

De nieuwe folder is verkrijgbaar bij de Tourist-Informa-
tion of bij het bureau van de burgerlijke stand, pagi-
na 160. Meer info’s en tips op Facebook en Instagram. 

BRUILOFT
Dit is alleen hier mogelijk!
Geef elkaar het ja-woord op
een buitengewone locatie:
bijv. op de Hochheidetoren of in 
het adelaarsnest van de ski- 
schans.  

Voor de kerkelijke bruiloft staan  
meerdere kerken ter beschikking.

Tourist Information Willingen
Am Hagen 10
34508 Willingen 
T  +49 (0)5632 9694353
F  +49 (0)5632 9694395
willingen@willingen.de
www.willingen.de  
www.heiraten-in-willlingen.de

 

Ja,
ik wil!

156 | PLUS-
          PUNKTE



Op tijd – veilig – betrouwbaar
....ik kom mee...

Geniet van uitstapjes met onze moderne,
comfortabele panoramabussen.

Op ons programma staan uitstapjes door het Sauer-
land, naar de Diemel- of Edersee.

In onze catalogus vindt u ook andere mooie dagtripjes, 
stedentripjes en vakantiereizen tot zelfs vliegvakan-
ties de wijde wereld in.

Profiteer van onze ervaring en verheugt u zich op at-
tractieve programma’s voor vakantie, ontspanning, 
cultuur en avontuur.

Kom eens langs. Graag sturen we u ook onze catalo-
gus toe.

Busreisen – Taxi 
Aral Tankstelle

SERVICE
Privé chauffeurdienst
Comfortabel reizen. 
We halen u thuis op en brengen u weer 
terug. Geen vermoeiende treinreis met 
overstappen, geen koffers slepen. 

Vraagt u ons, het is goedkoper dan u 
denkt!

Auto Hellwig
Renate Rummel GmbH&Co.KG
Briloner Str. 47
34508 Willingen 
T  +49 (0)5632 6397
F   +49 (0)5632 69828
info@hellwig-reisen.de
www.hellwig-reisen.de
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Hartelijk welkom in de barokstad Bad Arolsen!
Geboortestad van koningin Emma

ong. 30 km van Willingen

Wij informeren en adviseren u graag:

Onze betoverende barokstad biedt met zijn romantische stadskernen,
het Twistemeer met gratis strandbad en autovrije rondweg rond het meer, 
talrijke bezienswaardigheden en uitnodigende horeca een reisdoel dat
zeer de moeite waard is. Het is bovendien een ideaal uitgangspunt voor de 
Oranje-fi etsroute van Bad Arolsen via Dillenburg naar Nassau.

• Cultuurervaring bij stadsrondleidingen en kasteel- en museumbezichtigingen
• Activiteiten en ontspanning aan het Twistemeer
• Amusement en kunstgenot bij concerten, festivals en theateroptredens
• Beweging en natuur beleven bij fi etsen, wandelen en nordic walking
• Plezier en ontspanning in zwembad Arobella

BAD AROLSEN ONTDEKKEN EN BELEVEN

Touristik-Service
Große Allee 24
D-34454 Bad Arolsen

Tel.: +49 (0) 5691 801-240 
touristik-service@bad-arolsen.de
www.bad-arolsen.de
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15  Land.Schnuppern 

gratis

14 Bikekaart 

            incl. route-

           beschrijvingen 

           7.– Euro 

Start- und Zielpunkt: Wandertafel Besucherzentrum Start- und Zielpunkt: Friedrichsplatz Start- und Zielpunkt: Wandertafel Ortsmitte

W1: Strycktal-Paradies-Mühlenkopfschanze
10,8 km, 214 Höhenmeter
Ortsteil Stryck – Mühlenkopfschanze »unten« – Paradies –
Mühlenkopfschanze »oben« – Waldlehrpfad

W4: Köhlerhagen – Große Heide
13,8 km, 317 Höhenmeter
Kabinen-Seilbahn – Große Grube – Lüttekefeld – Keller –
Hoppecketal

W6: Strycktal – Alter Hagen – Ettelsberg
12,8 km, 273 Höhenmeter
Ortsteil Stryck – Waschkump – Alter Hagen – Lüttekefeld –
Große Grube – Ettelsberg

W8: Treis – Hoher Eimberg – Lommerke – Schwalefeld
12,1 km, 389 Höhenmeter
Treis – Hoher Eimberg – Lommerke – Schwalefeld –
Besucherbergwerk Willingen

W9: Iberg – Orenberg 
7,19 km, 213 Höhenmeter
Abenteuergolfplatz – Gipfelkreuz Orenberg – Iberg

Start- und Zielpunkt: Wandertafel Ortsmitte

U7: Diemeltal-Rundweg
7,3 km, 137 Höhenmeter
Wilke-Mühle – Wanderhütte – 180°-Kehre und auf anderer Talseite zurück

R1: Dommel-Rundweg 
10,4 km, 279 Höhenmeter
Sportplatz – Dommelmühle – Pionierbrücken Aartal - Elmeke

R2: Hege-Hegekopf-Schetenkopf
8,0 km, 184 Höhenmeter
Sonnenhof – Schetenkopf – Hegekopf

R3: Rund um den Schetenkopf 
5,7 km, 140 Höhenmeter
Sonnenhof – Hermannshaus – Schetenkopf

S1: Oberes Aartal-Orenberg-Iberg
7,19 km, 194 Höhenmeter
Aartal – Grillstation – Orenberg – Iberg

S4: Treis-Lommerke-Ittertal-Treis
11,4 km, 316 Höhenmeter
Kirche – Pionierbrücken – Lommerke – Treis

S6: Burgring-Hegeberg 
4,8 km, 157 Höhenmeter
Hegeberg – Uplandsteig – Schwalenburg

S7: Unteres Aartal-Rundweg 
6,6 km, 166 Höhenmeter
Unteres Aartal – Pionierbrücken – Tretbecken

U1: Strycktal-Rundweg
11,6 km, 236 Höhenmeter
Diemelquelle – Schöne Aussicht – Waschkump –
Mühlenkopfschanze – Biathlonanlage – Emmet

U2: Hoher Pön-Rundweg (kleiner Rundweg, der vom U1 
abzweigt), 3,6 km, 61 Höhenmeter
Diemelquelle – Auf´m Knoll – Hohe Pön

U3: Diemelquelle-Rundweg
6,8 km, 169 Höhenmeter
Uplandsteig – Diemelquelle – Gipfelkreuz (Kahler Pön) – Büller Höhe

U4: Heimberg-Rundweg
4,2 km, 133 Höhenmeter
Fernseh-Umsetzer – Christenbörnchen – Heimberg

U6: Osterkopf-Rundweg
9,3 km, 217 Höhenmeter
Skilift Bühler Höh – B251 queren – Osterkopf – Sähre

Zum Fernblick

Café Aufwind

Gutshof Itterbach

Hochheide-Hütte

Ettelsberg-Hütte

Vis-a-Vis-Hütte

Graf Stolberg Hütte
Ettelsberg-Hütte - 
Hochheide-Hütte
1,5 Stunden

Ettelsberg-Hütte - 
Vis-a-Vis-Hütte
1 Stunde

Vis-a-Vis-Hütte -
Zum Fernblick
1,5 Stunden

Café Aufwind - 
Graf Stolberg Hütte
1,25 Stunden

Ettelsberg- 
Hütte - 
Café Aufwind
1,25 Stunden

Graf Stolberg Hütte
An der Diemelquelle 1 · 34508 Willingen
www.wandern-sauerland.de
info@wandern-sauerland.de
Telefon (0 56 32) 9 66 33 26

Café Restaurant Aufwind
Zur Mühlenkopfschanze 1 · 34508 Willingen
Telefon (0 56 32) 96 05 00
www.cafe-aufwind.de

Zum Fernblick
Am Schwalefelder Treis 12 · 34508 Willingen
Telefon (0 56 32) 67 66 
Fax 4337
info@cafe-fernblick.de

Vis a Vis Hütte
Zum Langenberg 8a
34508 Willingen
Telefon (0 56 32) 68 62

Gutshof Itterbach
Mühlenkopfstraße 7 · 34508 Willingen
Telefon (05632) 9694-0
Fax (05632) 9694-20
info@gutshof-itterbach.de

Ganzjährig täglich von
11.00 bis 19.00 Uhr geöffnet

Dienstag bis Sonntag von 
10.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Freitag bis Mittwoch von  
9.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Tägl. ab 10.00 Uhr

Mittwoch bis Freitag ab 14.00 Uhr
Samstag ab 12.00 Uhr
Sonntag ab 10.00 bis 18.00 Uhr
Montag & Dienstag Ruhetag

Hüttenwanderkarte

Maßstab 

1:25.000

wanderbares
deutschland
QUAL I TÄTSREG ION

Zertifiziert durch den Deutschen Wanderverband

Der Berg ruft

Zur Hoppecke 5
34508 Willingen (Upland) 
Tel. 0 56 32 / 96 98 20

www.ettelsberg-seilbahn.de
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Wir bringen Sie hinauf in die 

Willinger Wanderwelt

Siggis Hütte

13    Hutten-

           wandelkaart

           gratis

Bauernhof-Erlebnistag | Halloween-Aktion an der Schwalenburg

VERANSTALTUNGEN 
WWW.WILLINGEN.DE

Willingen aktuell 
Oktober 2020
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6  Willingen * 
actueel 
evenementen 
gratis

7  Recreatiewereld* 
Willingen

     gratis

10 Trouwen in

          Willingen *
          gratis 

9 Familie &    
        recreatie* 
       gratis

11    Kaart

          Willingen

           gratis

8    Wandelkaart

          Willingen 

          1:28.000 

          4,50 Euro

informatiever.

1

Seelenorte ❘ Wanderungen ❘ Genuss 

Ettelsberg-Post

GÄSTE-ZEITSCHRIFT
HERBST 2020

©
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bunter.

aktiver.

mehr.

1 Gastentijdschrift * 
      Ettelsberg-Post  
      gratis

2  Wandelen*
        Willingen
        gratis

3   Bikewereld *
       Willingen 
       gratis

Skigebiet | Tipps | Infos   

Winterwelt Willingen

SKIGEBIET WILLINGEN 
WWW.WILLINGEN.DE/WINTER

rasanter.

mehr.

länger.

4 Winterwereld*

       Willingen   
        gratis

5  Kuur* 
gratis

 
* Deze brochures kunt u online bekij-
ken op www.willingen.de/info 

ONLINE BEKIJKEN

16 Bezinnings-

           plekken* 

           gratis

KUR WILLINGEN 
WWW.WILLINGEN.DE/KUR

Vorsorgekur | Kneipp | Wellness  

Kur 

wohltuender.

wirksamer.

mehr.

FAMILIE & FREIZEIT  
WWW.WILLINGEN.DE/FAMILIE

Sport | Spaß | Abenteuer

Familie & Freizeit

vielseitiger.

aktiver.
mehr.
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