Overnachting met ontbijt
standardkamer
komforkamer
komfortpluskamer
Vanaf 3 dagen halfpension

38,00 €
42,00 €
45,00 €
14,00 €

Voor 1-persoonskamers of 1 persoon op een 2-persoonskamer wordt géén toeslag berekend
Prijzen per persoon per dag incl. toeristenbelasting. Toeslag bij 1 overnachting € 3,==. Prijzen
afhankelijk van de grootte van de kamer.
Alle kamers zijn ingericht met telefoon, douche/toilet, balkon en televisie
Kinderen op de kamer van de ouders:
-Tot 3 jaar, overnachting gratis
-Van 3 tot 8 jaar,
20,00 €
-Van 8 tot 12 jaar,
30,00 €
Gratis gebruik van sauna !
Honden na overleg toegestaan, € 10,- per dag

Verwenweekend
2 x Overnachting in 2-persoons kamer met douche/toilet, telefoon, balkon en televisie
2 x Sauerlands ontbijtbuffet
Vrijdag: buffetdiner in de openhaardkamer
Zaterdag: 5-gangen fijnproeversmenu met aperitief en ter afsluiting een afzakkeetje
€ 139,- per persoon
Midweekarrangement € 131,- per persoon
(Hetzelfde aanbod zonder buffet maar daarvoor een 3-gangen menu)
Geldig gedurende het gehele jaar m.u.z. van feestdagen.

Weekarrangement
7 x Overnachting in 2-persoonskamer met douche/toilet, telefoon, balkon en televisie
7 x Sauerlands ontbijtbuffet
7 x Diner op basis van halfpension waaronder: 1x seizoensdiner, 1x op vrijdag dinerbuffet in
de openhaardkamer en 1 x 5-gangen fijnproeversmenu met aperitief
Bij aankomst ontvangt u een kleine verrassing op uw kamer
- Sauna, solarium staan ter vrije beschikking
- Wandelkaart met alle bezienswaardigheden en tips voor uitstapjes ligt voor u klaar
€ 410,- per persoon

Bischof`s Minivakantie
3 x Overnachting in 2-persoonskamer met douche/toilet, telefoon, balkon en televisie
3 x Sauerlands ontbijtbuffet
3 x Diner op basis van halfpension, waaronder 1 x 5-gangen fijnproeversmenu met aperitief
1 x Koffie met zelfgemaakt gebak naar Oma’s recept
1 x Lunchpakket voor een uitgebreide wandeltocht
Dagelijkse ochtendpost met tips over wandeltochten en uitstapjes. Gratis wandelkaart
€ 197,- per persoon
Geldig gedurende het gehele jaar m.u.z. feestdagen.

Westfeld en omgeving bieden u veel attractieve sport- en vrijetijdsmogelijkheden.
Hotel Bischof
Dagelijkse ochtendpost met tips voor wandelen en uitstapjes
Uitgebreide documentatie (incl. adressen) over hengelsport, kunstgaleries, inlineskating
en duiksport
Wandelkaart – van het hotel uit kuntugoed gemarkeerde wandelroutes volgen in alle
richtingen
Bijvoorbeeld: naar de Rothaarsteig, door het romantische dal van de Lenne of naar de
Kahler Asten met zijn heidevelden
Wandelavontuur met educatie
In Westfeld
Langlaufcentrum met kunstsneeuw en verlichte loipe over een lengte van 2 km
Het langlaufcentrum biedt ook zomers activiteiten aan zoals rolski-,
mountainbiketochten en Nordic‘s-Walking
Bike-Arena en Lenneroute direkt vanuit het hotel
Binnen een straal van 10 km
Sauerlandbad met ontspannings- en wellnesskarakter, nieuwe reuzenglijbaan gereed o Winterberg
met de Sankt-Georg springschans, bobsleebaan, avonturenberg Kappe
Het grootste skigebied noordelijk van de Alpen(!) met 55 liften rondom Kalhen Asten
De laatste jaren heeft men voor miljoenen euro’s aan moderniseringen doorgevoerd
Tenisbanen
Golfbanen, 9 en 18 holes
Kartbaan, in - en outdoor
Cultureel
Openluchttheater: Karl-May Spelen in Elspe of Hallenberg
Veel nieuwe en heringerichte musea
Natuuren educatietochten

Keuken
Buffetavond
Themamenus
Wintercafe
Zonneterras
Cafe
Vieringen

Hotel Bischof
Goede keuken van hoge kwaliteit
Vrijdag in de openhaardkamer -Alternatief een 4-gangen diner
Wild, asperges, vis, vegetarisch, wijnavonden, culinair
Dagelijks vers gebak naar Oma’s recept.
Of geniet van een heerlijke ijscoup op het zonneterras

Op kleine schaal familie-bijeenkomsten met buffet of
itgebreide service, elegant of landelijk, opgeluisterd met live
muziek ? Wij verzorgen uw bijeenkomst in overleg en geheel
naar uw wensen!

