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Prachtige ligging
Wallendorf is een klein dorpje in Duitsland, vlakbij de Luxemburgse
grens. Iets buiten het centrum tegen een bergflank vindt u Haus
Wallstein. U heeft er een prachtig zicht op het dorp, op de samenvloeiing van Sauer en Our en op de bergen rondom. U kan er de
mooiste wandelingen maken in het uitgestrekte natuurpark Südeifel.
De historische stadjes Echternach, Vianden en Diekirch zijn vlakbij.
In de buurt zijn onbeperkte mogelijkheden om u heerlijk te ontspannen.
Heerlijke keuken
Haus Wallstein is een eenvoudig, maar net en ruim hotel. Alle kamers
beschikken over douche en toilet. 's Morgens geniet u van een
uitgebreid ontbijtbuffet; 's middags en 's avonds krijgt u uitgelezen
gerechten voorgeschoteld die met bijzonder veel liefde voor het vak
worden klaargemaakt.
Én een voordelige prijs...
Ook op dit vlak zal Hotel Haus Wallstein u aangenaam verrassen!
Vraag de prijslijst en het jaarprogramma of kijk even op de website:
www.haus-wallstein.de. Naast de standaardprijzen vindt u er ook
de voordeeltarieven voor een week, een midweek, gastronomische
weekends, clubweekends...

Hotel Restaurant Haus Wallstein
Simone & Willi Hösdorff
Bergstrasse 23 - D-54675 Wallendorf
op 15 km van Echternach in het natuurpark Südeifel
tel. 0049 6566 432 - fax 0049 6566 933 606
www.haus-wallstein.de - wallstein@t-online.de
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Kan ik een terrasje doen?
Buiten is een aangenaam zonneterras met zicht op de vallei waar
Sauer en Our samenvloeien. Ook in de bar kan u altijd terecht voor
een hapje en een drankje.
Wordt er ook Nederlands gesproken?
Ja, Simone & Willi doen hun uiterste best om u in het Nederlands te
woord te staan. Met een beetje goede wil en wederzijds begrip is de
communicatie absoluut geen probleem!
Worden betaalkaarten aanvaard?
U kan probleemloos betalen met Bancontact. Desnoods worden ook
Visa en Eurocard aanvaard. Geldautomaten vindt u in de dorpjes en
stadjes in de buurt.

Is er wandelgelegenheid in de buurt?
Jazeker! Haus Wallstein ligt in een uitgestrekt natuurgebied. Aan de
Duitse kant van de grens kan u talloze kilometers wandelen over
wegen die enkel toegankelijk zijn voor landbouwvoertuigen of lokaal
verkeer. Maar ook in Luxemburg vindt u vele bewegwijzerde wandelwegen. Langs bosrijke bergen en dalen vindt u onaangeroerde fauna
en flora. De zuivere Eifellucht en het milde klimaat zorgen voor een
deugddoende vakantie onder het motto ‘pure natuur’. Voor wandelaars
en fietsers is Haus Wallstein een ideale uitvalsbasis.

Moet ik vooraf reserveren?
Ja, u kan gemakkelijk reserveren via de website of via e-mail. Of u
kan even bellen: ook wanneer u geen Duits spreekt zullen Simone en
Willi u te woord staan. Zonder reservatie kan u uw geluk weliswaar
proberen in de kalme seizoenen, maar zeker bent u dan niet.
Zijn honden in het hotel toegelaten?
Ja, honden zijn toegelaten mits ze welopgevoed zijn en aan de
leiband gehouden worden. Neem contact op met Simone of Willi om
verder af te spreken.

Kunnen de kinderen meekomen?
Natuurlijk! Kinderen zijn zeker welkom in Haus Wallstein. Een korting
voor de kleinsten kan u bespreken met Simone of Willi.

Is er een lift aanwezig?
Neen, de kamers zijn verdeeld over de eerste en de tweede
verdieping. De trap is breed en niet al te stijl.

Is een verblijf in groepsverband mogelijk?
Jazeker, ook voor grotere groepen is er een korting voorzien. Voor de
maaltijden worden de tafels bij elkaar geschoven. Ruimte is er
genoeg: plaats tot 120 personen. Haus Wallstein heeft twee
verdiepingen met samen 20 modern ingerichte kamers: 16 tweepersoonskamers, 2 driepersoonskamers, 2 eenpersoonskamers, alle
met douche en toilet. Daarnaast is er nog een buurhuis waar drie
tweepersoonskamers beschikbaar zijn.

Is er voldoende parkeergelegenheid?
Ja, er is een ruime parking vlakbij de ingang. Ook voor autocars is
plaats voorzien.

Is er in de buurt wat te beleven?
Het keizerlijk slot in Vianden, de abdijstad Echternach, wijnmuseum
in Ehnen, orchideeëntentoonstelling in Daleiden, jeneverstokerij in
Wallendorf, Trier: de oudste stad van Duitsland, geschiedkundig
museum in Diekirch, Romeinse villa Otrang in Fliessem,
Westwalmuseum ‘Panzerwerk Katzenkopf’, ecologische voordrachten
over Mens en Natuur, grote Luxemburgse rondrit met stadsrondleiding,
champagnekelder Bernard-Massard in Grevenmacher, ééndagstocht
in ‘Klein Zwitserland’ met hutsepotmaaltijd in het woud, grootste
pompkrachtinstallatie in Vianden/Stolzemburg, de ridderburcht in
Beaufort en de lange of korte wandeling in het aangrenzende natuurpark, het natuur- en milieu-beschermingscentrum Gaytalpark in
Körperich, verschillende geleide wandelingen, ridderavond in een
versterkte burcht, Eifeldierentuin in Lünebach, bingoavonden,
kegelavonden, dansavonden, diavoor-stellingen... Haus Wallstein
helpt u eventueel bij het samenstellen van een aangepast programma
voor groepen.
En de sportievelingen?
Wandelen, fietsen, kajak- of kanovaren, bergbeklimmen, vissen,
motorrijden... er zijn in de buurt talrijke mogelijkheden voor sportieve
zielen! Uw fiets kan u 's nachts bewaren in de benedenverdieping van
het hotel. U kan ook fietsen huren in de omgeving.
Meer informatie?
Op www.haus-wallstein.de vindt u meer tekst en foto’s, en ook een
videopresentatie, een uitgebreide wegbeschrijving, de antwoorden
op de meest gestelde vragen, informatie over de geschenkbons en
nog veel meer...
Graag tot ziens in Hotel Haus Wallstein!

