TASlj
De bergen ron-

dom Braunlage
zijn zowel voor
de beginnende-als
gevorderde skiërs
uitermate geschikt.

De Harz is een middelgroot gebergte

Hotel

met vele groene bossen en velden doorkruist met glasheldere beken en meren.

Achtermann

Nadat U met de modernste gondelbaan

van Noord-Duitsland de Wurmberg hebt
bestegen, heeft U de keuze uit vijf verschillende afdalingen.

Om een goede indruk van de omgeving

van Braunlage te krijgen, kunt u het beste
gebruik maken van een van de langlaufbanen.

Het Hotel ligt zeer gunstig. Het ligt op

de kruising van de noord-zuidas HamburgMünchen A7 En de west-oostas RuhrgebietBerlin A2/A395.

Wij wensen u een fijne vakantie en een prettig
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in het centrum uitstekende mogelijkheden.
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Voor beginnende skiërs biedt de skiweide

w.

verblijf in ons hotel. Het team van

Hwelkomartelijk
www.hotel-achtermann.de
20.11.14 12:50

Ons

familiehotel is vernoemd naar een
berg in de Harz.
Het kuuroord van
Braunlage is gelegen in het hart van de
boven-Harz aan de voet
van de Wurmberg. (970 m).

Voor uw vereniging, familie-of bedrijfsva-

Ons Hotel heeft 46 kamers met een

kantie staan wij graag tot uw beschikking. Bij
grotere groepen hanteren wij speeciale tarieven.
Neem hiervoor contact op met ons hotel.

douche en toilet, tv en radio. Sommige kamers hebben een balkon.

Vanuit onze Hexenstubl

U kunt op onze

Uheeft de keuze uit verschillende ar-

rangementen Overnachting met ontbijt,
Half of volpension.

Met onze gekwalificeerde medewerkers

zullen wij er alles aan doen om uw verblijf zo
aangenaam mogelijk te maken.

Onze chef-kok heeft verschillende menu’s

samengesteld. Probeer onze eigen specialiteiten
uit onze streek.

Prospekt-Achtermann-11-2014-holl.indd 2

binnenplaats of in
de parkeergarage parkeren.
Vanuit de parkeergarage kunt u met de lift
naar het hotel.

Onder in de parkeergarage bevindt zich

een afgesloten ski en fietsenstalling

Wij heten u van
harte welkom in
ons familiehotel.
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