Skt Goar - Romantik Hotel Schloss Rheinfels
(grand prestige)

Het plaatsje Sankt Goar aan de Rijn wordt beheerst door de machtige 13e eeuwse burcht Rheinfels die 115
meter boven de Rijn uitsteekt. Voor de schepen die op de Rijn naar Bingen varen, is St. Goar een belangrijk
plaatsje. Loodsen brengen de schepen hier door de gevaarlijke nauwe passage bij de Loreleyrots. Het meest
imponerende uitzicht op deze beroemde rots heeft u vanaf de oever waar St. Goar ligt. U ziet daar zeer goed
hoe de rots de afbuigende stroom van de rivier tot een versnelling dwingt. Uitstapjes vanuit St. Goar naar
Bacharach, een schilderachtig oud stadje of naar Oberwesel, een middeleeuws stadje dat fraai aan de rivier
gelegen is, zijn zeker de moeite waard.
Brussel - Sankt Goar 330km
Ligging: Op de berg, met zicht op de Rijn, naast Burg Rheinfels.
Faciliteiten: Romantik Hotel Schloss Rheinfels is een schitterend kasteelhotel dat beschikt over 2
restaurants: Auf Scharffeneck en keurrestaurant Silcher Stuben, een gezellige bar Der Landgraf en een
ongelooflijk terras met zicht op de Rijn. Romantische tuin, gratis parking, garage (€ 18/dag), lift en
roomservice (7-21u). Draadloos internet in gans het hotel.
Wellness: Voor uw ontspanning: binnenzwembad(7-22u) en sauna. Wellnesscenter Auszeit(9-19u) voor
beauty en wellness behandelingen.
Logies: De 64 kamers zijn ondergebracht in 2 gebouwen met hetzelfde comfort. Alle kamers zijn ingericht
met minibar, safe, radio, TV en badkamer met bad of douche/WC. Alle kamers zijn niet-rokers kamers.
Type A: Standaard kamer (max. 2 volw. + 1 kind -12j.). romantische decoratie en veel kamers met hemelbed.
Type B: Comfort kamer (max. 2 volw. + 1 kind -12j.). zoals A. maar groter.
Type C: Deluxe kamer . (max. 2 volw. + 2 kinderen -12j.) Deze kamers zijn moderner ingericht en hebben
Rijnzicht.
Type D: Junior suite (max. 2 volw. + 1 kind -12j.) zoals B maar groter.
Type E: Suite (max. 2 volw.+ 2 kind. -12j.) de 2 suites hebben beide Rijnzicht en bestaan uit een aparte
woonkamer en een slaapkamer met hemelbed. Ruime badkamer met groot hoekbad.
Gastronomie: Ontbijtbuffet en half pension: 3-gangendiner. Restaurant Auf Scharffeneck serveert een
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klassieke combinatie van de Duitse en een internationale keuken in een stijlvol decor.
Info: Geen communicerende kamers. Kleine honden toegelaten (niet in restaurant): € 15/n. Het hotel is niet
geschikt voor gasten met een beperking.
SCHLOSSERLEBNIS ARRANGEMENT DURI007I
1 overnachting met ontbijtbuffet, 1 x 4-gangendiner, vrije toegang tot wellness.
Prijs per persoon in een type A: € 130, in type B: € 140, in type C: € 150, in type D: € 165, in type E: €
180.
Toeslag bij aankomst op vrijdag of zaterdag: € 10.
GLUECK ZU ZWEIT ARRANGEMENT DURI007D
2 overnachtingen met ontbijtbuffet, sekt en rozen op de kamer, 4-gangendiner de eerste avond,
romantisch gastronomisch 6-gangen menu met aangepaste wijnen in restaurant "Silcher Stuben",
vrije toegang tot wellness.
Prijs per persoon in een type A: € 370, in type B: € 385, in type C: € 405, in type D: € 430, in type E: €
465.
Korting bij aankomst op zondag: € 35.
DER KLEINE SCHLOSSURLAUB ARRANGEMENT DURI007C
3 overnachtingen met ontbijtbuffet, 3 x 4-gangendiner, vrije toegang tot wellness.
Prijs per persoon in een type A: € 405, in type B: € 435, in type C: € 465, in type D: € 510, in type E: € 555.
Korting bij aankomst op zondag: € 30.
ZU HOFE DER FURSTEN ARRANGEMENT DURI007G
2 overnachtingen met ontbijtbuffet, 2 x 4-gangendiner, gebruik van het wellness centrum Auszeit, een
lichaamspeeling, een vitaminenomwikkeling en een anti-stress massage (30 min. elk).
Prijs per persoon in een type A: € 370, in type B: € 385, in type C: € 405, in type D: € 430, in type E: € 465.
Korting bij aankomst op zondag: € 35.

Prijzen per persoon, per nacht DURI007
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Duitsland/Rijn/villa_rheinfels_sankt_goar_gastro_kasteel.htm .
Toeslag single: € 40 in een type A. Toeslag halfpension: € 35
Kind.-2j: gratis met babybed, kind. 2-6j: gratis maar geen apart bed, kind 7-12j: € 35 in kamer en ontbijt. 3de
bed: € 95.

© 1993-2019 Gallia bvba | Ondernemingsnummer 0475.652.663. | Lic. A5997 Toerisme Vlaanderen | Verzekerd bij Garantiefonds Reizen en Axa Belgium | Lid van VVR | 07/12/2019 18:47

2/2

