
    Sauerland - Olsberg  

Sauerland, midden in Duitsland, het land met duizenden heuvels is één van de mooiste vakantieregio’s van 
Duitsland. Het heeft een zeer afwisselend landschap met diepe dalen, uitgestrekte bossen, stromende 

rivieren en beekjes en machtige vergezichten. Het gebied telt vele (stuw-)meren, imposante kastelen en 
burchten en verspreid in het landschap vele pittoreske dorpjes.  

Centraal hierin ligt het stadje Olsberg. 
Meer dan 50 bergen verrijzen rondom de vakantieplaats en vormen een adembenemend mooi panorama. 
Olsberg en elf dorpen eromheen liggen tussen de natuurparken Arnsberger Wald en Diemelsee. 
Olsberg nodigt u uit voor een ontspannen verblijf.  

  Volgende informatie over deze bestemming:  
  1. omschrijving Parkhotel Olsberg  
  2. Programma suggesties  
  3. 3- en 5-daagse reizen in het voor- en naseizoen  
  4. 3-daagse reizen het hele jaar door  
  5. senioren reizen  

Parkhotel Olsberg  

Het hotel ligt net buiten het centrum van het plaatsje Olsberg. Het hotel ligt mooi en rustig in een park. 
De 115 kamers zijn voorzien van o.a. een badkamer met douche, toilet, föhn, safe, t-v, radio, mini bar, 

telefoon en de meeste kamers een balkon. 
Het hotel beschikt over een live cooking Galeria buffet, restaurant met wintertuin, Bistro Café Balouga met 
zonneterras, Bierstube, discotheek, een American cocktailbar en twee kegelbanen. Voor de wellness 

beschikt het hotel over een zwembad en whirlpool.  

Het hotel organiseert met regelmaat in de avond dans met live muziek, informatie film over het Sauerland, 
bingo en kegelen op eigen baan. 
Voor de wintersport ligt het skisportcentrum "Sternrodt" op ca. 15 km. afstand. Huur skies en schoenen via 
het hotel, ski-school, Bergrodelbaan zomer en winter.  
http://www.olsberg-parkhotel.nl  
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Programma suggesties 

Hochsauerland rondrit (dagtocht)  
U rijdt met een gids over de 100 km. lange Höhenstrasse door het Hochsauerland. 
Een prachtige tocht vol met bossen, meren ,rotsformaties maar ook langs sprookjesparken naar het hoogste 
punt van het Sauerland, de Kahler Asten. Tijdens de tocht vertelt de gids u alles over wat u ziet, maar ook 

over de historie en de vele verhalen en sagen. 

Rothaargebergte, meren en grotten (dagtocht)  
Ook hier gaat de hele dag een reisleider mee op de bus voor een prachtige tocht door het Rothaargebergte 
en langs stuwmeren en natuurlijke meren. In dit gebied ligt de Atta-Höhle, de miljoenen jaar oude 
druipsteengrotten, u maakt een indrukwekkende wandeling door de grot. 

“Bruchhauser Steine” (halve dagtocht)  
Het is tot de dag van vandaag een raadsel hoe de rotspunten (tot 90 meter hoog) boven op de berg zijn 
ontstaan. 

Erz- en zilvermijn Ramsbeck (halve dagtocht)  
Een vooral interessante excursie met een bezoek aan het mijnmuseum met daarin o.a. de machines die 
werden gebruikt en een presentatie in woord en beeld van de werkomstandigheden vroeger. 

Warsteiner Brauerei (een paar uur)  
De Brouwerij ligt op 20 km. van Olsberg. U ziet een multimedia show over de historie van de brouwerij en 
wetenswaardigheden over het brouwproces en aansluitend bezichtiging Brouwerij .  

Olsberg Wintersport info  
Skiegebied Sternrodt ligt op 10 km. van Olsberg. 
Het hoogste punt ligt op 843 meter, er zijn twee ski-liften, capaciteit 1200 man per uur met een afdaling van 
1400 meter lengte. Naast de piste ligt een oefenweide. 
Waldgasthof Sternrodt ligt aan de voet van de piste waar een warm kop koffie, biertje, lunch of diner gebruikt 

kan worden.  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3- en 5-daagse reizen        in het voor- en naseizoen  
3-dagen - 2 nachten  
vrijdag - zondag  
januari t/m maart en oktober t/m december 2018 Inclusief:  
- 2 nachten verblijf inclusief ontbijtbuffet  
- 2 x diner/buffet  
- gezellige muziekavond  

 
3-dagen - 2 nachten        midweek tussen zondag en vrijdag  
januari t/m maart en oktober t/m december 2018 Inclusief:  
- 2 nachten verblijf inclusief ontbijtbuffet  
- 2 x diner/buffet  
- gezellige muziekavond  
- dansavond met muziek  

5-dagen - 4 nachten     maandag - vrijdag  
januari t/m maart en oktober t/m december 2018 Inclusief:  
- 4 nachten verblijf inclusief ontbijtbuffet  
- 4 x diner/buffet  
- kegelavond  
- dans- en bingoavond  
- filmvoorstelling over het Sauerland  

3-dagen - 2 nachten     vrijdag - zondag  
Inclusief:  
- 2 nachten verblijf inclusief ontbijtbuffet  
- 2 x diner/buffet  
- alle dranken vrij tussen 18.00 en 01.00 uur  
- gebruik overdekt zwembad en whirlpool  

�
�3



Senioren reizen  
5-dagen - 4 nachten  
Maandag - vrijdag of woensdag - zondag  
april t/m oktober 2018  
Inclusief:  
- 4 nachten verblijf inclusief ontbijtbuffet  
- 4 x diner/buffet  
- kegelavond  
- dans- en bingoavond  
- filmvoorstelling over het Sauerland  

3-daagse reizen        het hele jaar door  
7-dagen - 6 nachten  
maandag - zondag  
april t/m oktober 2018 Inclusief:  
- 6 nachten verblijf inclusief ontbijtbuffet  
- 6 x diner/buffet  
- kegelavond  
- dansavond met live muziek  
- bingo avond  
- filmvoorstelling over het Sauerland  

Voorwaarden:  
- groepsprijs van toepassing bij min. 25 betaalde deelnemers 
- prijzen programma suggesties op basis van prijspeil 2017, deze kunnen worden aangepast 
  beschikbaarheid kamers op aanvraag 
- gratis single kamer voor de chauffeur bij minimaal 25 gasten 
- wettelijk ingevoerde belastingen of verhoging daarvan, b.v. btw en Kurtaxe, wordt doorbelast  
- Op deze aanbieding zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing  

Voor een volledige beschrijving programma suggesties en hotels met de prijzen 

stuur een e-mail naar: lodder@group-travel.nl
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