Villa Alinkhof
Willingen, Sauerland

De ideale uitvalsbasis voor
sportieve fietsvakanties
Het Sauerland is een gebied met uitgestrekte bossen,
groene weiden en gezellige dorpjes. Met oude mijnen,
kloosters en middeleeuwse ruines. Een gebied om bij
uitstek verkend te worden op de toerfiets.
Maar het Sauerland biedt ook meer sportieve uitdagingen. Voor wielrenners liggen er honderden kilometers
glooiend asfalt te wachten en voor de liefhebbers van de
mountainbike zijn er uitdagende routes.
Villa Alinkhof is een moderne, exclusieve maar vooral ook
gezellige groepsaccommodatie in Willingen in het
Sauerland, op nog geen 300 kilometer van Utrecht. Villa
Alinkhof vormt de ideale uitvalsbasis voor een fantastisch
fietsweekend of -vakantie voor groepen van 10 tot 26
personen.

Luxe groepsaccommodatie voor 10 tot 26 personen

Tourfietsen
Het Sauerland biedt u ontelbare kilometers rustige geasfalteerde wegen.
Door een gevarieerd landschap en
langs gezellige dorpjes.
Wanneer u dat op prijs stelt verzorgen wij voor u de huur van de fietsen
of e-bikes.

U heeft de beschikking over een professioneel ingerichte keuken. Maar indien u dat op prijs stelt zijn wij ook
in staat uw maaltijden te verzorgen. Er is een groot zonneterras met luxe gas-BBQ.
Twee ruime garages bieden plaats voor de fietsen. Een
hogedrukspuit voor het reinigen van de fietsen en een
uitgebreide set gereedschap zijn beschikbaar.
Tot ziens,
Uw gastvrouw en gastheer, Ellen en Simon

Mountainbike
In de directe omgeving van Willingen
vindt u verschillende uitdagende
mountainbike routes. Mountainbikers kunnen ook gebruik maken
van de gondellift naar de top van de
Ettelsberg om vervolgens in volle

FAC E B O O K

Villa Alinkhof is een groot vakantiehuis met 5 ruime
gezinsslaapkamers, ieder met een eigen luxe badkamer.
In de ruime woonkamer met zithoek bevindt zich een
houtkachel en een grote leestafel. Er is een aparte tvhoek en een ruime eetzaal.

vaart downhill naar beneden te
razen.
Wielrennen
Of nu gaat om tochten van enkele
tientallen of meer dan tweehonderd
kilometer; in het Sauerland light het
glooiende asfalt ligt op u te wachten.
Met hier en daar een pittige klim en
een snelle afdaling.
Villa Alinkhof
Kiefernweg 3
34508 Willingen, Duitsland
tel. 0049 5632 923489
e-mail info@villa-alinkhof.nl
website www.villa-alinkhof.nl

