Villa Alinkhof
Willingen, Sauerland

Wij Ontzorgen, U Geniet
Villa Alinkhof is een moderne, exclusieve maar vooral ook
gezellige groepsaccommodatie in Willingen in het
Sauerland, op nog geen 300 kilometer van Utrecht.
De vrijstaande villa is rustig gelegen aan de rand van
het centrum van Willingen en kijkt uit over het idyllische
Ruthenaartal en de 838 meter hoge Ettelsberg.
Villa Alinkhof is een groot vakantiehuis waarin u beschikt
over 5 ruime gezinsslaapkamers, ieder met een eigen
luxe badkamer. Daarmee biedt Villa Alinkhof genoeg
ruimte en comfort voor groepen van 10 tot 26 personen.
Wanneer u dat op prijs stelt verzorgen wij de maaltijden
voor u. Wij zijn ook in staat vooraf al uw activiteiten te
organiseren. U kunt zich dan geheel richten op de dingen
waarvoor u naar het Sauerland bent gekomen.
Ontzorgen noemen wij dat.

Luxe groepsaccommodatie voor 10 tot 26 personen

In Villa Alinkhof heeft u de
beschikking over een ruime
woonkamer met een zithoek rond de
houtkachel en een grote leestafel. Er
is een aparte speel- en tv-hoek voor
kinderen en een ruime eetzaal.

Om uw verblijf in Villa Alinkhof zo ontspannen mogelijk
te maken hebben wij gezorgd voor een groot aantal
basisbenodigdheden die bij de huurprijs zijn
inbegrepen. Hoewel u de beschikking heeft over een
keuken met alle voorzieningen, is het ook mogelijk dat
wij ontbijt, lunch en/of diner voor u verzorgen.
Tot ziens,
Uw gastvrouw en gastheer, Ellen en Simon

De ruime gezinsslaapkamers
beschikken ieder over een eigen
badkamer.

FAC E B O O K

Villa Alinkhof is het gehele jaar door te boeken per
week, midweek of weekend. Zo is Villa Alinkhof in elk
jaargetijde de perfecte bestemming voor een vakantie,
weekend of korte uitstap in het Sauerland in Duitsland.
Niet alleen voor grote gezinnen en families, maar ook
voor vriendenclubs, sportclubs, bedrijven en
instellingen.

In de professioneel ingerichte keuken
vindt u twee vaatwassers, een grote
gasbrander, ingebouwde friteuse,
twee keramische kookplaten, een
magnetron, oven en een grote
koelkast.

De badkamers hebben een douche,
toilet en een of twee wastafels en
twee badkamers hebben daarnaast
nog een apart ligbad.
Er is een groot zonneterras met
luxe gas-BBQ en er zijn twee ruime
garages waar u bijvoorbeeld uw
ski’s, mountainbikes of motoren kunt
stallen.
Villa Alinkhof
Kiefernweg 3
34508 Willingen, Duitsland
tel. 0049 5632 923489
e-mail info@villa-alinkhof.nl
website www.villa-alinkhof.nl

