
 
 
 
Hjertelig velkommen til Gasthof und Bischof – dit hotel i Sauerland 
Hotel Bischof ligger i det kuperedeHochsauerland, hvor du overalt finder hyggelige landsbyer 
med skønne bindingsværkshuse. Der er fine veje og gode transportmoligheder, og det er 
muligt at tage en gratis bus for at nå de tydeligt afmærkede cykel- og vandreveje, der findes i 
området. Her finder man også en fin lille stolelift, som kan benyttes hele året rundt. I 
området er der indtil flere små frokosthytter. 
I landsbyen Schmallenberg – Westfeld er der rig mulighed for en aktiv ferie. Om vinteren 
kan man løbe langrend, og om sommeren kan man både vandre og cykle. Det er fx meget 
populært at køre på mountainbike i området. 
For de royalt interesserede ligger Bad Berleburg kun 15 km kørsel fra hotellet. På Schloss Bad 
Berleburg bor Dronningens lillesøster Prinsesse Benedikte med sin mand Prins Richard 
zuSayn Wittgenstein. 
 
 
 
 
Priser 2018 pr person pr overnatning inkl. morgenmad 
Standardværelse 38,00 € 
Komfortværelse 42,00 € 
Komfortværelse plus 45,00 € 
Med halvpension/aftenmenu 18,00 €, ved mere end 3 overnatninger 14,00 € 
Børn fra 0-3 er gratis, fra 3-12 år 20,00 €, teenagere indtil 18 år 30,00 €. 
Det er gratis at benytte vores sauna. 
Hunde kan medbringes efter aftale. Pris 10,- € pr døgn. Medbring venligst tæppe eller kurv. 
 
 
 
 
 



 
 
Forkælelsesweekend 
2 x overnatning i dobbeltværelse med bad, toilet, telefon og balkon 
2 x Sauerländer morgenmadsbuffet 
Fredag - buffet i kaminværelset 
Lørdag – fem-retters feinschmeckermenu med aperitif og avec 
€ 139,- per person i weekend 
€ 131,- per person i ugedage – her gælder det samme, middagen vil dog kun være med 3 
retter. Prisen gælder hele året undtagen helligdage. 
 
 
 
Ugeophold 
7 x overnatning i dobbeltværelse med bad, toilet, telefon og balkon 
7 x Sauerländer morgenmadsbuffet 
7 x aftensmad som del af halvpensionen inkl. aftenmenu med årstidens bedste råvarer, 
fredagsbuffet i kaminværelset, fem-retters feinschmeckermenu med aperitif. 
På værelset vil der være en lille velkomstgave. 
Sauna og solarium til fri afbenyttelse. 
Vandrekort med turforslag og seværdigheder. 
€ 410,- per person. 
 
 
 
 
 
 
Bischofs miniferie 
3 x overnatning i dobbeltværelse med bad, toilet, telefon og balkon 
3 x Sauerländer morgenmadsbuffet 
3 x aftensmad som del af halvpensionen inkl. fem-retters feinschmeckermenu med aperitif 
1 x kaffe og hjemmelavet kage efter Bedstemors opskrift 
1 x madpakke til vandretur 
Daglig morgenpost med vandretips, udflugtsforslag inkl. vandrekort- 
€ 197,- pr person. 
Gælder hele året undtagen helligdage. 


