
         

          Breslauerstrasse 27

   32839 Steinheim Westfalen

         Tel.: 05233 / 951583 Geniet bij het ontbijt van de landelijke

   Mail : kontakt@ferienhof-froehling.de In onze appartementen heeft u via WLAN rust, her ruime landschap en woning of

www.ferienhof-froehling.de toegang tot het internet. Op verzoek bekijkt u de voorbij lopende herten.

           www.vakantieflat.de brengen we u vers gebakken broodjes.

Er is een speelkamer en fietsen, in

verschillende maten, stellen we u

kosteloos ter beschikking.

De vele fiets- en wandelwege bieden u

volop sportieve mogelijkheden.

Wanneer u `s zondags naar ons komt

zoirgen wij er graag voor dat de koelkast

We verheugen ons gevuld is.

             op uw bezoek



In onze keukens vindt u alles wat nodig is In het hart van Westfalen zult u er verbaasd

om te koken zoals een oven, ovenschalen vanzijn, wat u bij ons kunt
en natuurlijk ook een afwasmachine. beleven. Om het even of u de

sporen van de Romeinene 
naar het Herrmanns-

monument wilt volgen, de 

Germanen zoekt bij de 
Externsteinen of dat u het

grootste computermuseum ter

wereld bezoekt; deze streek heft

Alle badkammers zijn modern ingericht en voor eenieders smaak wat in petto.

zijn uitgerust met minstens een wasbak, In het dichtbij gelegen Nieheim

een douche, een wc en een haardroger. kunt u een hele dag rondom

het kaasmaken verbrengen.

Natuurliefhebbers kunnen

zich perfect vermaken in

In de ruime eethoek is genoeg plaats voor het reusachtige gebied

gezellige avonden met tot 12 personen. Windwiege.

Voor avonturies arrangeren we

graag een ballonvaart, een vaart

met een rubberboot op de Weser,

een dag in het klimpark of een 

spannende wedstrijd Segway 

rijden. Om ok de romantici aan

Elke wooneenheid beschikt over 4 hun trekken te laten komen

slaapkamers, 2 badkamers en een hebben we een Sky Walk,

babybed. In slaapkamers vindt u een Aussichtstürme für einentalrijke uitzichttorens over

wekker, nachtlampjes en gedeeltelijk het Teutoburger Wald in de

een tv. aanbieding. Tevens boeken

we graag een rondleiding

Hier staan ook een radio en een door de middeleeuwse koop-

dvd - spieler tot uw beschikking. manstad Detmold voor u.


