Voel je bij ons thuis op vakantie….
Wij heten u van harte welkom in onze zonnige en gezellig ingerichte ****vakantiewoningen.
Zoekt u rust en ontspanning in een, qua landschap, unieke omgeving ?
Wilt u wandelen, fietsen, de Eifel ontdekken of gewoon lekker van uw rust genieten ?
Dan bent u bij ons op het juiste adres. Bij ons vindt u ruime, compleet ingerichte, vakantiewoningen.
Voor het ontbijt kunt u kiezen uit onze broodjesservice of u laten verwennen in “Gasthaus Höfchen”
(vanaf 09.00 uur).
Als u uw vakantie met uw kinderen bij ons viert, zullen de “kleinen” zich niet vervelen. Onze
accommodatie beschikt over een eigen speelweide.
Een babybedje en kinderstoel stellen wij gratis ter beschikking.
Uw huisdier kunt u, in overleg, uiteraard meebrengen.
In de beschrijvingen van de verschillende vakantiewoningen (Apfelbaum, Birnbaum, Pflaumenbaum)
vindt u een Nederlandse vertaling met betrekking tot de inrichting.

Vakantiewoning “Apfelbaum”
Voor een aangenaam verblijf bieden wij u de vakantiewoning “Apfelbaum” aan, welke zich op de
eerste verdieping bevindt. De woning “Apfelbaum” is 60 m2 groot en biedt plaats aan maximaal 4
personen. Wij hebben deze vakantiewoning in 2009 volledig voor U opgeknapt. De woning beschikt
over een, volledig uitgeruste, aparte keuken met magnetron, koelkast en vaatwasser. De woning
heeft radio en televisie en is voorzien van gratis WiFi.
U wordt uitgerust wakker in een slaapkamer met een 2-persoonsbed of in een slaapkamer met twee
aparte bedden. De kamer met het 2-persoons bed beschikt over een eigen douche en wastafel. De
woonkamer heeft een zit- en eetgedeelte.
Het balkon met uitzicht op weiden en bos is ideaal om relaxt een kopje koffie te drinken. Voor een
mooie start van de dag zorgen het bad en douche in de badkamer.
Voor beddengoed, handdoeken en een föhn is natuurlijk gezorgd.

Vakantiewoning “Birnbaum”
Deze gezellige, in 2008 opgeknapte, vakantiewoning bevindt zich op de eerste verdieping. De woning
“Birnbaum” is 60 m2 groot en biedt plaats aan maximaal 3 personen. De combineerde
woonkamer/keuken heeft een gezellige zithoek met radio en televisie. De geïntegreerde keuken
beschikt over een magnetron, koelkast en een vaatwasser.
In de 2 slaapkamers (één tweepersoonskamer en één eenpersoonskamer) komt u volledig tot rust van
alle opgedane indrukken van de mooie Vulkaneifel. De grote badkamer beschikt over bad, douche en
bidet.
Op het 10 m2 grote balkon staat tuinmeubilair voor u klaar om heerlijk te zonnen en te relaxen.
Voor beddengoed, handdoeken en een föhn is natuurlijk gezorgd. De woning heeft gratis WiFi.

Vakantiewoning “Pflaumenbaum”
De gezellige, 60 m2 grote, vakantiewoning “Pflaumenbaum” bevindt zich op de begane grond en is
geschikt voor maximaal 4 personen. De woonkamer beschikt over een gezellige zithoek en
eetgedeelte. De aparte keuken is volledig ingericht met een magnetron, een koelkast en een
vaatwasser. Verder is er in de keuken een kleine eethoek.
Er zijn twee slaapkamers: één slaapkamer met een 2-persoonsbed en één slaapkamer met twee
aparte bedden
De badkamer is ingericht met een douche, een bad en een toilet. De douche is gemakkelijk
toegankelijk voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn.
Op het terras staan tuinmeubels voor u klaar om te ontspannen en van uw vakantie te genieten.
Voor beddengoed, handdoeken en een föhn is natuurlijk gezorgd. De woning heeft gratis WiFi.

