
Geniet van een midweekarrangement in het Zwarte Woud 
 

 
Ledenaanbieding 
De ACP biedt, in samenwerking met de eigenaars van Hotel Landgasthof Adler, ACP-leden tegen 
een voordelig tarief een midweekarrangement in het Zwarte Woud in Duitsland. 
 

Vanaf € 199,00 p.p., 15% korting voor ACP-leden 
 
De aanbieding geldt voor de periode 8 januari tot en met 30 oktober 2017. 
 

 

            
 

 
Informatie hotel 
Het hotel beschikt over een eigen restaurant, lounge met open haard, Finse sauna, eigen 
parkeerplaatsen, een heerlijk terras op het zuiden en WIFI. Voor een onbezorgde vakantie in een 
prachtige omgeving die uitermate geschikt is voor de levensgenieter, wandelaar, mountainbiker, 
toerfietser, motorrijder en wintersporter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De wandelaar 
Direct vanuit het hotel beginnen vier 
bewegwijzerde wandelwegen. Deze 
wandelroutes brengen u tot 1.415 meter 
waar vandaan u een prachtig uitzicht heeft 
op de Zwitserse Alpen. Verder treft u binnen 
een straal van 25 kilometer de Feldberg en 
Belchen aan. Twee prachtige 
wandelsportgebieden. 

 

 

 

 

De motorrijder 
Motorrijden in het Zwarte Woud is gelijk aan 
het ware genieten. U rijdt tussen de 
dennenbomen, langs ruisende bergbeken, 
door mooie dalen en komt aan vele prachtige 
uitzichtpunten voorbij. Rijden door de bergen 
staat ook garant voor schitterende 
haarspeldbochten over goed onderhouden 
wegen.  
 

 De cultuursnuffelaar 
Wat denkt u van St Blasien, Freiburg, Colmar (Frankrijk), het prachtige wijngebied Kaiserstuhl, 
Basel en Zurich (Zwitserland), Triberg, Titisee, het Deutsche Uhrenmuseum, de Rheinfall 
Schaffhausen, Bodensee met Konstanz en het bloemeneiland Mainau. Slechts een greep uit de 

onbegrensde mogelijkheden. 

Wintersport 
Bernau is een ideale plek om uw wintersportvakantie door te brengen. Met in totaal 5 skiliften 
en pistes op een hoogte van 800-1415 meter en meer dan 50 km aan langlaufloipes is Bernau 
een ideaal wintersportgebied. Hotel Landgasthof Adler ligt op slechts 5 minuten rijden van de 
skiliften, de loipes, rodelbanen, skipistes en winterwandelwegen.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie zijn de drijvende krachten achter Hotel Landgasthof Adler? 
Het klinkt avontuurlijk, een nieuwe start in het buitenland. Alles 
achterlatend voor een nieuw bestaan in het buitenland. Risico’s 
durven nemen om iets helemaal voor jezelf op te bouwen. Velen 
dromen ervan, slechts een enkeling maakt die droom ook waar. 
Frans en Laura Bentelaar hebben samen met Erik en Yvonne 
Walraven in 2010 Hotel Landgasthof Adler in Bernau im 
Schwarzwald gekocht. Na zes jaar kunnen zij terugkijken op een 
harde tijd, maar wel met veel voldoening. 
 

 

Het midweekarrangement bevat 
 
• 5 overnachtingen in een 1 of 2-
persoonskamer naar keuze inclusief uitgebreid 
ontbijtbuffet. 
• Bij aankomst verwelkomen wij u tussen 
15.00 en 17.00 uur met koffie/thee en een 
heerlijke Schwarzwälder Kirschschnitte.  
• Op de kamer staat een fles water en een 
fruitschaal voor u klaar. 
• Vrij gebruik van onze hotelsauna. 
• Vrij gebruik van draadloos internet. 
• Boekje met 100 toeristische tips in de 
directe omgeving. 
• Met onze KONUS-Gästekarte kunt u gratis 
gebruikmaken van het openbaar vervoer in 
het Zwarte Woud. Ideaal voor een bezoek aan 
bijvoorbeeld Freiburg of Basel. 
• Vrije entree Hans Thoma Museum en het 
Resenhof Museum in Bernau. 
• Vrije entree Haus der Natur op de Feldberg. 
• € 5,00 korting op de toegangsprijs van het 
Radon Revitalbad in Menzenschwand. 
• In de winter gratis gebruik van 1 van de 5 
Bernauer skiliften, gratis loipen-tickets voor 
de Rotkreuz-loipe Centrum en gratis gebruik 
skikluisjes. 
• In de zomerperiode 2 uur gratis 
gebruikmaken van E-Bike en wandeling met 
gids door het prachtige Zauberwald. 

 

Prijzen 
1-persoonskamer Comfort 
• Normale Prijs bedraagt € 292,50 p.p. 
• Ledenprijs ACP € 244,00 p.p. 
 
1-persoonskamer Comfort met 
panoramablik 
• Normale Prijs bedraagt € 317,50 p.p. 
• Ledenprijs ACP € 265,00 p.p. 
 
2-persoonskamer Comfort 
• Normale Prijs bedraagt € 240,00 p.p. 
• Ledenprijs ACP € 199,00 p.p. 
 
2-persoonskamer Comfort met 
panoramablik 
• Normale Prijs bedraagt € 252,50 p.p. 
• Ledenprijs ACP € 210,00 p.p. 
 
2-persoonskamer Superieur 
• Normale Prijs bedraagt € 265,00 p.p. 
• Ledenprijs ACP € 221, 00 p.p. 
 
2-persoonskamer Superieur met 
panoramablik 
• Normale Prijs bedraagt € 277,00 p.p. 
• Ledenprijs ACP € 231,00 p.p. 
 
2-persoonskamer Superieur met balkon 
• Normale Prijs bedraagt € 290,00 p.p. 
• Ledenprijs ACP € 242,00 p.p. 
 

 Voorwaarden 
• Aanbieding geldt van 8 januari tot en met 30 oktober 2017 op basis van beschikbaarheid. 
• Aankomst alleen op zondag en maandag mogelijk. 
• Voor deze actie is een beperkt aantal kamers beschikbaar. 
• Aanbetaling van 25% van de boekingskosten om de reservering definitief te maken. 
• Bij verblijf in een tweepersoonskamer wordt uitgegaan van 2 betalende gasten. 
• Check-in vanaf 15.00 uur, check-out tot 10.30 uur. 
• Ter plekke bijkomende kosten € 2,50 per persoon per nacht toeristenbelasting. 
• Huisdieren zijn niet toegestaan. 

 
Nog meer ACP-voordeel 
Als u gelijktijdig met uw boeking ons 3-
gangen halfpension menu boekt, betaalt u niet 

€ 21,50 maar € 19,50 p.p. per dag. 

Boeken of informatie  
Telefoonnummer: 0049-7675-929400 
E-mail: info@hotel-landgasthof-adler.de 
Website: www.hotel-landgasthof-adler.de 

 


