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Wellness Break in Duitsland met Verwenbehandeling - Vakantie in
het Merengebied Mecklenburg

Wellness break in Duitsland - Uitrusten, Ontspannen, Genieten!
Geniet van een ontspannende Wellness-vakantie in het merengebied van Mecklenburg. In ons hotel vindt u een gevarieerd aanbod met inhouse spa, massages en schoonheidsbehandelingen. Ons kleine, lichte binnenzwembad, evenals de sauna en het stoombad zijn elke dag
beschikbaar voor onze gasten. Onze wellnessruimte wordt uw persoonlijke ontspanningsruimte. Tijdens een wellnessmassage bereiden
de ervaren medewerkers een aangename diepe ontspanning voor. Niet alleen het aangename klimaat van onze regio, maar ook een
individuele schoonheidsbehandeling zorgt voor een uitgerust gevoel.

Dineren in het hotel
Laat u verwennen met culinaire hoogstandjes! In ons restaurant met een groot zomerterras verwennen wij u met verse regionale gerechten,
zoals heerlijke vlees- of visspecialiteiten. Wij houden rekening met individuele behoeften en bieden vegetarische gerechten en volkoren
gerechten. Lactosevrije en glutenvrije maaltijden op aanvraag.
's Avonds laat u de dag voorbijgaan in de hotelbar met een heerlijke cocktail in een ontspannen sfeer.

Kamers
Tweepersoonskamer Zwergmöwe - 18 m²
Deze gezellige tweepersoonskamer met 2 aparte bedden biedt alle comfort, zoals een klassieke tweepersoonskamer. Het kan zowel als een
eenpersoonskamer als een tweepersoonskamer worden gebruikt. Kleine badkamer met douche en toilet. Er is een bureau met stoel in de
kamer. Dit kamertype is verdeeld over het hele gebouw.
Tweepersoonskamer Haussee 18 m²
Deze gezellige tweepersoonskamer met 2 aparte bedden biedt alle comfort, zoals een klassieke tweepersoonskamer. Je kunt je ogen laten
dwalen in het groen of op het prachtige sprankelende meer. Het kan zowel als een eenpersoonskamer als een tweepersoonskamer worden
gebruikt. Kleine badkamer met douche en toilet. Er is een bureau met stoel in de kamer. Dit kamertype is verdeeld over het hele gebouw.
Tweepersoonskamer Eisvogel 24 m²
Ruime kamers, ideaal voor 2 personen of kleine gezinnen met een kind. De uitrusting omvat een kleine zithoek met een tafel en stoelen, en
het extra bed past er comfortabel in. Een iets grotere badkamer met douche en toilet is direct verbonden. Dit kamertype is verdeeld over het
hele gebouw.
Tweepersoonskamer Kranich 24 m² (balkon 5,1 m²)
Ruime kamers met balkon, ideaal voor 2 personen of kleine gezinnen met een kind. De uitrusting omvat een kleine zithoek met een tafel en
stoelen, en het extra bed past er comfortabel in. DeEen iets grotere badkamer met douche en toilet is direct verbonden.
Tweepersoonskamer Amtswerder 24 m²
Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op het landschap. Ruime kamers, ideaal voor 2 personen of kleine gezinnen met een kind. De uitrusting
omvat een kleine zithoek met een tafel en stoelen en het extra bed past er comfortabel in. Een iets grotere badkamer met douche en toilet is
direct verbonden. Dit kamertype is verdeeld over de 1e en 2e verdieping.
Suite Kneipp 57 m²
De suite is de grootste: ruim, rustiek en prachtig liefdevol ingericht. Naast een woonkamer en een apart slaapgedeelte heeft onze suite twee
badkamers. Het extra bed voor het kind vindt plaats in de woonkamer.
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Bij deze Wellness Break in Duitsland met Verwenbehandeling is inbegrepen:
Aankomst iedere dag van de week
3 Overnachtingen in een comfortabele hotelkamer
3x Ontbijtbuffet
3x Diner
1x Zorg-cosmetische behandeling (verwentijd ca. 45 minuten)
1x Hand paraffinebehandeling (verwentijd ca. 20-25 minuten)
Fijne badjas gedurende uw verblijf
Gratis gebruik van het binnenzwembad en de saunaruimte met Finse sauna en stoombad

Prijs: vanaf € 244,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer Zwergmöwe.
Toeslag 1-persoonskamer € 10,00 per nacht.

Upgrade
Tweepersoonskamer Haussee vanaf € 249.00 p.p.
Tweepersoonskamer Eisvogel vanaf € 259.00 p.p. (de eenpersoonskamer toeslag bij dit type is € 15.00 per nacht)
Tweepersoonskamer Kranich vanaf € 274.00 p.p (de eenpersoonskamer toeslag bij dit type is € 15.00 per nacht)
Tweepersoonskamer Amtswerder vanaf € 289.00 p.p. (de eenpersoonskamer toeslag bij dit type is € 15.00 per nacht)
Suite Kneippv vanaf € 329.00 p.p.
De prijs van deze Wellness Break in Duitsland met verwenbehandeling is geldig tot 31 oktober 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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