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Van Harte Welkom!
Allereerst willen wij u hartelijk welkom heten in Hochsauerland, Elpe en Elpe Apartments. We 
hopen dat jullie een fantastische vakantie hebben! In 2007 hebben wij (drie families) hier een 
appartement gekocht en eind 2013 is de rest van het gebouw ook in ons bezit gekomen. Gelijk 
daarmee zijn vele moderniseringen doorgevoerd, zoals Wifi, flatscreen-TV met Nederlandse 
zenders, nieuwe badkamers etc. Mocht u nog suggesties hebben het complex/appartement 
verder te verbeteren dan horen we dat graag in het gastenboek!

Aankomst en Routes
Vanaf Ruhrgebied/Nederland: Neem vanaf Dortmund autobahn 44 richting Kassel. Ga 
vervolgens bij Kreuz Werl de 445/46 op richting Arnsberg/Brilon. Aan het einde van de snelweg 
over de brug, linksaf richting Brilon/Bestwig. Rij Bestwig in en ga op een gegeven moment 
rechts richting Ostwig/Elpe en volg de bordjes Elpe, op een gegeven moment weer rechts. 
In Elpe rij door tot de kerk, ga direct na de kerk rechts omhoog. De weg maakt een scherpe 
bocht naar links en vervolgens kun je schuin links afslaan, je komt nu op onze parkeerplaats 
en rijdt recht op het appartementencomplex af.
Naar Winterberg: Rij terug tot de kerk en ga rechts, rij deze weg het dorp uit tot u niet meer 
verder kan, ga hier links. Volg deze weg, einde weg ga rechts af. Wanneer u deze weg uit rijdt 
komt u vanzelf in Winterberg. Wanneer u bij de rotonde rechtdoor gaat komt u in het centrum 
uit en bij het station en de grote supermarkt.
Voor de skiliften gaat u net voor Winterberg rechtsaf en volg de bordjes Landal Winterberg
Naar Willingen: Rij terug tot de kerk en ga rechts en vervolgens links richting Brunskappel. In 
Brunskappel ga je links en vervolgens net buiten het dorp weer rechts naar Wiemeringhausen, 
daar ga je weer links en in Assinghausen vervolgens rechts richting Bruchhausen (hier kun 
je mooi wandelen bij de Steine!). Net na het dorp ga je rechts en vervolgens einde weg weer 
rechts, je komt nu in Willingen aan.

Huismeester
Onze huismeester ter plaatse is Maria Baumann, ze woont vlakbij dus als er problemen of 
vragen zijn kunt u bij haar terecht. Ze is bereikbaar op: +49 2983 680. Gelieve enkel bij nood 
na 22.30 te bellen!

Praktische Informatie
Voordeur: Omdat er meestal meerdere gasten zijn dient de voordeur altijd van het slot te zijn, 
draai deze dan ook nooit op slot! (enkel als u het gehele huis huurt)

Verwarming: De appartementen zijn voorzien van een nachtverwarming, deze warmt ‘s 
nachts op en geeft overdag zijn warmte af. Blijf van de knoppen op de verwarming af, als de 
temperatuur te laag is kun je simpel met de termostaat de verwarming hoger zetten. Doe dit 
door de temperatuur hoger in te stellen tot de verwarming aan springt. Als het warm genoeg 
is zet je de termostaat weer terug op ‘0’. Leg a.u.b. niets te drogen op de verwarming, dit 
resulteert vaak in dat het blijft kleven aan de verwarming en de kleding kapot gaat!



Boiler: Als u geen warm water krijgt in de badkamer kan het zijn dat de boiler niet aan staat. 
Deze kunt u gemakkelijk aan zetten door op de knop ‘I’ te drukken.

Afval scheiden: In Duitsland dient u afval te scheiden. Glas kan in de dozen in de kelder, plastic 
en kunststoffen (zoals melk- en frisdrankpakken) dient u in de gele vuilniszakken te deponeren 
in de kelder. Op de parkeerplaats staan twee containers, de kleine blauwe is voor papier en 
karton en in de grote kan het restafval. Deze container is te openen met uw voordeursleutel.

Spellen en DVD’s: Op de bovenste verdieping staat een kast met gezelschapsspellen en 
DVD’s. Deze kunt u gratis gebruiken, maar zet het als u klaar bent weer terug in de kast.

WiFi: Er is gratis internet aanwezig. Het wachtwoord is: Dormecke1278. Let er wel op dat 
internet in Sauerland niet snel is, dus ga aub. geen grote bestanden downloaden of streamen. 
Dit kan er in resulteren dat de rest van de gasten geen toegang meer heeft tot internet. Wij 
wijzen u er op dat het down- en uploaden van torrents ten strengste verboden is in Duitsland. 
Wanneer u internet gebruikt stemt u er mee in dat wij uw gegevens aan de politie mogen 
doorgeven in geval van misbruik of illegale activiteiten.

Supermarkt: De dichtst bijzijnde supermarkt is de REWE in Siedlinghausen, op de weg naar 
Winterberg. Midden in Siedlinghausen vindt u ook een ‘Getränkemarkt’, diverse banken, een 
slager, bakker en restaurants. Een mega-supermarkt bevindt zich in Winterberg, als u bij de 
rotonde rechtdoor Winterberg in rijdt, na het station ligt deze aan de rechter kant (Edeka). Hier 
kunt u ook het gemakkelijkst parkeren voor Winterberg centrum. Eerste 90 minuten gratis, 
daarna €0,25 per 30 min. Haal wel altijd een kaartje!

Arts en tandarts: Laten we hopen dat die niet nodig zijn! Maar voor het geval dat: Artzehaus 
Ramsbeck, Heinrich-Lübcke Straße 56 in Ramsbeck. Tel: +492905281 voor de arts, 
+4929051262 voor de tandarts. Voor serieuzere verwondingen is het ziekenhuis in Winterberg, 
algemeen alarmnummer: 112, ziekenhuis: +49298119292.

TV: Elpe Apartments heeft TV via Canal Digitaal. Hiervoor is een speciale afstandsbediening 
en een mediabox. Deze dient u beiden aan te zetten en vervolgens dient u te ‘zappen’ met de 
afstandsbediening van de mediabox. Mocht u geen beeld krijgen dan staat de TV waarschijnlijk 
op het verkeerde kanaal, zorg dat deze op HDMI-1 staat. EXT-1 is de zender voor de DVD-
speler.

Gastenboek: Ieder appartement beschikt over een gastenboek. We zouden het leuk vinden 
als u deze gebruikt, zo kunt u profiteren van tips van eerdere huurders en zelf de leukste tips 
delen met toekomstige gasten. Als u nog tips of aanbevelingen heeft betreft de appartementen 
horen we dat natuurlijk ook graag!

Wasmachine en droger: In de kelder staan een wasmachine en droger tot uw beschikking. 
Voor €3.50 euro per machine per keer kunt u ze gebruiken, deze kosten graag afrekenen met 
mevrouw Baumann. 

Schade: Heeft u tijdens u verblijf iets gebroken of is iets kapot gegaan? Meld dit aub bij 
mevrouw Baumann. 

BBQ: De grote BBQ op het terras is te huur voor gasten, voor slechts €5 + borg. Vraag 
hier naar bij de huismeester, bij de huur zit een groot rooster en bbq-tangen. Bij het schoon 
opleveren van de BBQ ontvangt u de borg terug



Uit  eten 
In de omgeving is een zeer divers aanbod van restaurants, over het algemeen is de kwaliteit 
zeer goed en de prijzen vriendelijk, met name buiten Winterberg en Willingen. Dit zijn onze 
‘geheime tips’, gemütlich en verrukkelijk eten voor een fijne prijs:
 Landhotel Büker (Silbach): Gemoedelijk restaurant met traditionele, simpele 
 gerechten die een smaaksensatie zijn. Leuke atmosfeer en zeer vriendelijke 
 bediening. Adres: Bergfreiheit 56 in Silbach Tel: +49 2983 97050 Afstand: 7km
 Landhotel Albers (Bödefeld): Fijn restaurant met zeer uitgebreide keuken en 
 veel wild in het seizoen. Voor grotere groepen hebben ze ook speciale zalen, ideaal!
 Adres: Graf-Gottfried-Straße 2 in Bödefeld Tel: +49 2977 213 Afstand: 6km 
 Die Sperre (Siedlinghausen): Modern Duits restaurant, dat traditionele gerechten  
 graag verwerkt tot originele en verrassende gerechten. Voor de meer culinaire avond, 
 er is ook een fijne biergarten en speeltuin in de zomer. Mooie locatie in het groen. 
 Adres: Sorpestraße 80 in Siedlinghausen Tel: 02983 -  9743966 Afstand: 7km
 Gasthof zur hohen Hunau (Obersorpe): Traditioneel Duits familiebedrijf, waar oma 
 nog in de keuken staat en die is het koken zeker niet verleerd! Zeer vriendelijk   
 geprijsd. Adres: Obersorpe 1 in Obersorpe Tel: +49 2975 541 Afstand: 17km 
 Gasthof zur Post (Olsberg): Zeer gemütlich gasthof met excellente keuken met veel 
 wildgerechten. Serveersters in klederdracht, kan erg druk zijn dus reserveren. 
 Adres: Markt 1 in Olsberg Tel: +49 2962 97400 Afstand: 12km 
 Dorfalm (Winterberg): Traditioneel restaurant/café in chalet-stijl met veel hout, 
 lederhosen en gezelligheid. Ook groot zonneterras, echt authentiek Duits eten 
 Adres: Am Waltenberg 55 in Winterberg Tel: +49 2981 929592 Afstand: 13km

Wintersport
Vlakbij Elpe liggen diverse sneeuwzekere wintersport gebieden. De dichtstbijzijnde zijn de 
kleine gebieden van Fort Fun en Bödefeld. Verder weg liggen de grotere skigebieden van 
Winterberg, Willingen, Altastenberg en Neuastenberg. Voor de gebieden kun je losse dag- 
of meerdagenpassen kopen. Vanaf drie dagen is het mogelijk om de Sauerland Wintersport 
Arena skipas te kopen, hiermee kunt u in alle aangesloten skigebieden skiën. Deze kaarten 
zijn te koop bij iedere dallift.

Skiverhuur en skischolen bevinden zich ook bij de dalliften, de makkelijkste plek vanuit Elpe is 
bij de Poppenberg, gelegen bij de golfbaan en Landal Greenparks. Wie goedkoper materiaal 
wil huren kan terecht bij de skiverhuur in Silbach.

Wandelen
Vanaf het appartement: direct vanuit uw appartement beginnen diverse wandelroutes, deze 
zijn gemarkeerd. Beneden in het dorp op het pleintje/veldje langs de bakker staat een bord 
met daarop alle wandelroutes in en rond het Elpetal, hier komen ook alle routes samen. Ook 
in de hal naast de voordeur hangt een wandelkaart van de omgeving. Enkele van de mooiste 
routes die direct vanuit uw appartement vertrekken:
-Naar waterval de Plästerlegge, de grootste waterval van Sauerland.
-Naar de Elper Hütte, een berghut (geen horeca) met mooie uitzichten.
-Door het Oberes Elpetal naar Altenfeld, daar wat eten of drinken bij Haus Hubertus.
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In de omgeving: prachtige wandelroutes zijn er natuurlijk ook in de nabije omgeving van Elpe 
te vinden. Hier een kleine greep uit onze favorieten:
De Bruchhauser Steine: hier kun je delen van de Rothaarsteig lopen rond indrukwekkende 
rotspartijen in een beschermd natuurgebied. Een absoluut hoogtepunt van Sauerland,
bezoek ook het infocentrum (zie attracties). Routes starten in Bruchhausen.
Hochheide: De Hochheide is zoals de naam al zegt een bergplateau met prachtige 
heidevelden. Hier vind je ook de Hochheidehütte en een uitzichtstoren. Ook bereikbaar met 
de de skilift vanuit Willingen. Diverse rondwandelingen of pak de lift omhoog en loop weer 
naar het dorp Willingen.
Ruhrquelle: Vlakbij Winterberg ontspringt de Ruhr, naamgever van het Ruhrgebiet. Vanuit hier 
kun je mooi wandelen naar Winterberg-centrum en weer terug via een andere weg. Routes 
starten bij de parkeerplaats aan de L740 Winterberg-Küstelberg.
Hellekloof: Eigenlijk midden in Winterberg ligt de bron van de Helle. Dit is niet zomaar een 
beek, want dit beekje heeft een magische kloof uitgesleten in het landschap. Tevens het 
startpunt van de beroemde wandelroute de Rothaarsteig. Bahnhofstraße, Winterberg.
Sorpetal: Prachtige wandeling naar een van onze favoriete restaurantjes (Zur hohen Hunau). 
Loop vanaf Großes Bildchen bij de splitsing L742 naar Rehsiepen en de K75 naar Altastenberg 
via het prachtige Sorpetal naar Obersorpe.
Hohen Hunau: Dezelfde eindbestemming, maar een hele andere (langere) wandeling: loop 
vanaf Bödefeld of Osterwald door het natuurgebied de Hohen Hunau naar Obersorpe.
Kahler Asten: Een kleine klassieker in Sauerland, het hoogste punt bedekt met een uitgestrekte 
heide. De meeste routes starten bij het gasthof op de top, grote parkeerplaats.

(Race) Fietsen
Bike Arena Sauerland: Bike Arena Sauerland staat bekend als een zeer uitgebreid fietsgebied 
met uitgezette routes voor zowel toerfietsen, racefietsen als mountainbiken. In de kelder van 
het gebouw is ruimte om uw fiets te stallen, gebruik daarvoor de trap buiten langs de voordeur. 
Fietsen kunt u in Winterberg en Olsberg overal huren. Voor alle routes zie www.bike-arena.de. 
Een mapje met fietsroutes vind u in de hal bij de folders.

Race/tourfietsen: Verschillende lange routes komen praktisch langs de appartementen:
Bestwiger Tälertour: Een middelzware tocht, 81km met 1129 hoogtemeters.
Olsberger Hessenrunde: Een zware tocht van 114km en 1500 hoogtemeters.
Valmetal & Steine: Middelzware tocht van 84km met 1200 hoogtemeters. Qua landschap 
spectaculair.
Die Grenzenlandroute: Een zware tocht van 155km en 2300 hoogtemeters
Bildchen & Medebacher Bucht: Een middelzware tocht van 109km met 1400 hoogtemeters.
Zwei-Länder-Schleife: Middelzware tocht van 126km en 1800 hoogtemeters

Mountainbiken
De meest uitdagende offroad mountainbikeroutes liggen rondom de grote plaatsen, Olsberg, 
Winterberg en Willingen. De mooiste routes starten vaak op de Kahler Asten bij Winterberg, 
de meest technische routes rond Willingen. De route ‘Rund um den Kuhlenberg’ komt door 
Brunskappel, en is dus prima te bereiken vanuit de appartementen.
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Attracties
1. Fort Fun Abenteurland
2. Erlebnisberg Kappe
3. Waßerfall Plästerlegge
4. Bergwerk Ramsbeck
5. Warsteiner Brouwerij
6. Bruchhauer Steine
7. Downhill Bullracer
8. Wildpark Willingen
9. Arnsberg Altstadt
10. Brilon Hanzestadt
11. Hennesee
12. Hillebachsee
13. Aqua Olsberg
14. Center Parcs
15. Lagunen Erlebnisbad
16. Kartbahn Winterberg
17. Golfclub Winterberg
18. Ruhrquelle
19. Kahler Asten
20. Atta Höhle
21. Sorpetal
22. Skischanze Willingen
23. Hochheideturm
24. Sorpestraße
25. Erlebnismuseum Sauerland
26. Hollen- u Feënpfad
27. Paragliding

Altenfeld

Gevelinghausen



Bödefeld

Silbach
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Restaurants
1. Landgastof Büker
2. Landhotel Albers
3. Die Sperre
4. Gasthof zur Höhen Hunau
5. Gasthof zur Post
6. Dorfalm Winterberg

Elpe

Brunskappel

Altenfeld

Medebach

Wiemering-
hausen

Gevelinghausen



Fort Fun: Dit familie-attractiepark biedt veel vertier voor een dagje uit 
en is bovendien zeer dicht bij Elpe. Dit park biedt oa. achtbanen, een 
bobbaan en andere attracties voor jong en oud. Dagelijks geopend 
vanaf 10 uur, volwassenen €28, kinderen €22,50.

Erlebnisberg Kappe: Op de berg Kappe vlakbij Winterberg zijn 
diverse activiteiten te ondernemen. Zo kun je klimmen in het klimbos, 
rodelen op de bobbaan, wandelen over de panoramabrug met prachtig 
uitzicht, mountainbiken op het bikepark, midgetgolfen of lekker eten in 
het panoramarestaurant. In de winter is dit een van de bergen van het 
skigebied van Winterberg.

Waterval de Plästerlegge: De grootste waterval van Sauerland en 
Noord-Duitsland ligt vlakbij de appartementen, verborgen in het 
serene Elpetal. De waterval is ruim 20 meter hoog en ligt midden in 
een beschermd natuurgebied. In een klein uurtje wandel je vanaf de 
appartementen naar dit spectakel. Gratis.

Bergwerk Ramsbeck: Uitermate geschikt voor een dag slecht weer: 
een bezoek aan de mijnen van Ramsbeck. Compleet met museum met 
oude mijnwerktuigen, maar vooral de rondleiding in de mijn is uniek. 
Met de orginele treintjes ga je met een gids diep de berg in waar je 
een rondleiding krijgt en mijnbouw in Sauerland beleeft. Volwassenen 
€8,50, kinderen €5,50, familiekaart €25.

Warsteiner Brouwerij: Bij Sauerlands bekendste bierbrouwerij kun je 
rondleiding en interactieve biertour beleven. Natuurlijk gecombineerd 
met het ‘proeven’ van een biertje. Op zondag gesloten, prijzen vanaf 
€9,00 (16+) en €6,00 (6-15). Rondleidingen starten om 10, 12, 14 en 16 
uur en duren 1,5 uur.

Bruchhauser Steine: Machtige rotsblokken die bestaan uit vulkanisch 
gesteente steken boven de heuvels uit bij Bruchhausen. Deze rotsen 
kun je beklimmen, verkennen met prachtige wandelingen over het 
natuurleerpad of het bezoekerscentrum bezoeken voor meer info over 
de rotsen en de omliggende natuur. Dagelijks geopend, gratis toegang.

Attracties

In Sauerland zijn zeer veel activiteiten, bezienswaardigheden en attracties te vinden. Om u een 
eenvoudig overzicht te geven van de mogelijkheden hebben we hier een aantal van de beste 
en meest populaire attracties op een rijtje gezet, zodat de keuze wat overzichtelijke wordt. 
Actief bezig zijn, pretparken, musea, zwemmen of relaxen, alles is mogelijk in Sauerland! Van 
de meeste attractis hebben we bij de voordeur een foldertje liggen, deel deze met de andere 
gasten aub.
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Downhill-bullracer: Wat meer actie? Bij de Ruhrquellehütte kun je met 
een skelter via een skilift de berg op en vervolgens weer af racen over 
een off-road parcours. Open van mei-oktober, prijzen afhankelijk per 
seizoen. Hier kunt u ook fietsen huren of wat eten.

Wildpark Willingen: Dierentuin die met name gespecialiseerd is in 
lokale wilde dieren, maar daarnaast ook exotische dieren heeft. Vooral 
bekend vanwege de roofvogelshows. Daarnaast heeft het park ook nog 
een dino- en sprookjesbos. Dagelijks open van 9-18 uur. Volwassene 
€9,50, kinderen €8,00.

Arnsberg Altstadt: De hoofdstad van Hochsauerland en wat voor 
een. Verwacht geen grote stad, maar wel een prachtig historisch 
middeleeuws stadscentrum met vele winkeltjes, cafés en restaurants. 
Bezoek ook de burchtruïne en ga mee met een stadswandeling onder 
begeleiding van een gids.

Hanzestad Brilon: Iets dichterbij ligt de historische Hanzestad Brilon 
met een prachtig historisch centrum vol vakwerkhuizen ingeklemd 
tussen de middeleeuwse stadsmuren. Op de pleinen vol terrassen is 
het heerlijk vertoeven of ga mee met een rondleiding om meer over de 
geschiedenis van Brilon te weten te komen.

Hennesee: Een van de vele stuwmeren die Sauerland rijk is, maar ook 
een van de mooiste. Met de M/S Hennesee kunt u een mooie rondvaart 
maken over het meer, wat vooral in de herfst fantastisch is. In de 
zomer zijn de vele strandjes een ideale plek om lekker te zwemmen of 
zonnebaden. Van pasen tot eind oktober, dagelijks. Prijzen volwassene 
€8,00, kinderen €4,00.

Hillebachsee: De Hillebachsee is een recreatieplas bij Niedersfeld 
waar in het zomerseizoen diverse activiteiten te beleven zijn. Zo kun je 
er zwemmen, vissen, minigolfen of een bootje huren. Er zijn een aantal 
kioskjes waar je wat eten en een ijsje kan kopen. Toegang gratis, maar 
betaald parkeren.

Aqua Olsberg: Zowel een vrijetijds-zwembad met buitenbad als 
saunacomplex met diverse sauna’s, tuin, bubbelbaden, stoombaden 
etc. Kinderen in sauna alleen onder begeleiding. Dagelijks van 9-23. 
Sauna €16/14 (V/K), zwembad €4/3 (V/K).
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Centerparcs: De AquaMundo van Centerparcs staat natuurlijk bekend 
om zijn grote subtropische zwemparadijs met golfslagbad, diverse 
glijbanen en wildwaterbaan. Dagelijks geopend tot 20.00. Volwassene 
€13,50, kinderen 4-12 €8,50 13-16 €10,00.

Lagunen Erlebnisbad Willingen: Groot zwemparadijs met 
verschillende zwembaden (binnen en buiten), meerdere glijbanen 
en een sauna-gedeelte. Dagelijks geopend tot 23.00 Volwassene €9, 
kinderen €5.

Kartbaan Winterberg: De grootste outdoor-kartbaan van Sauerland 
met een parcours over de heuvels van 850m. Dagelijks open van april 
t/m oktober vanaf 14.00 (weekend vroeger) tot 19.00. Ook Paintball. 
Enkele rit €9, drie ritten €25. Groepen reserveren.

Golfclub Winterberg: Meer zin in een spel golf? Golfclub Winterberg 
bij de Poppenberg ligt in een prachtig natuurgebied en biedt zowel een 
9- als 18-holesbaan en gezellig clubhuis. Op donderdag gesloten, de 
rest van de week in het seizoen 10.30 - 19.00.

Ruhrquelle: Hier ontspringt de Ruhr, naamgever van het Ruhrgebiet. 
Rondom de bron en het kleine stroompje is een informatiecentrumpje 
met info over het stroomgebied en de natuur. Dit is ook een mooi 
startpunt voor wandelingen.

Kahler Asten: Het hoogste punt van Sauerland is de Kahler Asten, 
zoals de naam al doet vermoeden een groot en open heidegebied op 
een plateau.

Atta-Höhle: De Atta Höhle is de grootste (ruim 6,5km) en mooiste 
druipsteengrot van Duitsland en een topattractie. Duik diep onder de 
grond en vergaap jezelf aan een kalksteenparadijs met stalagtieten en 
stalagmieten in alle kleuren van de regenboog. Dagelijks open, over 
het algemeen van 10-16 uur. Volwassenen (15+) €8,50, kinderen €5,00.

Sorpetal: Sauerland op zijn best, dat is het Sorpetal. Vind de ultieme 
rust tussen kleine autentieke boeren dorpjes met vakwerkhuizen, 
kabbelende beekjes, almen met koeien en uitgestrekte bossen. Zeker 
met het aangrenzende natuurgebied Hunau een aanrader. Maak de 
beleving compleet door wat te eten bij Gasthof zur höhen Hunau (zie 
restaurants).
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Skischans Willingen: De Mühlenkopfschanz is eens per jaar het toneel 
van het WK skispringen. Ga de schans op en beleef hoe de skispringers 
zich voelen en ga nog hoger het futuristische ‘adelaarsnest’ in, waar 
u een fantastisch uitzicht te wachten staat. Dagelijks geopend 11-17 
uur, op dinsdag en vrijdag om 14.00 rondleidingen met gids. Entree lift: 
€5,00 retour, kinderen €2,50.

Hochheideturm: Een landmark van formaat, de Hochheideturm in 
Willingen. Vanaf het panorama-deck heb je een fantastisch uitzicht over 
het land van de 1000 bergen. Daarnaast biedt het de hoogste outdoor-
klimwand van Europa en een fijne speeltuin voor kinderen.
Dagelijks open van 9.00-17.00, gratis icm. de kabelbaan.

Sorpestraße: Een van de mooiste autoroutes brengt je ver weg van de 
bewoonde wereld, met enkel een jachthuis hier en daar. Onheilspellende 
bochten, plotselinge uitzichten en zomaar een goede kans om een ree 
of wild zwijn te spotten! Tussen Siedlinghausen en Niedersorpe.

Belevenismuseum Sauerland: In dit kleine maar leuke museum 
wordt alles uitgelegd over het landschap van Sauerland, het ontstaan 
van het landschap maar ook hoe de mens het heeft gemaakt van het 
oerlandschap tot het cultuurlandschap van nu. Ook erg leuk voor 
kinderen, zeker in combinatie met het Feeënpad.
Dagelijks open van 10.00-16.30

Hollen- of Feeënpad: Van een mysterieuze rotsformatie gaan al 
eeuwen volksverhalen dat daar feeën leven. Ga op ontdekkingstocht 
en ontdek de attracties die te maken hebben met natuurbeleving; zoals 
het pad voor de blote voeten, het junglepad, wildpark, weide met wilde 
bloemen en attractieve vergezichten. 9km. Start bij de kerk in Bödefeld, 
goed te combineren met het Belevenismuseum.

Paragliden: Voor de echte waaghals die Sauerland wel eens op een 
andere manier wil zien vanaf de grond is er de paraglideschool Papillon 
in Elpe! Meer info op: www.flugschule-sauerland.de.
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Heeft u genoten van uw vakantie bij Elpe Apartments?
Wilt u of vrienden/kennissen van u nog eens terug komen?

Maak dan gebruik van onze ‘vriendenkorting’ van 10%!
Boek via de website en vermeld de code: Dormecke2017

Handige info:
Huismeester: +49 2983 680

Info NL: +31 6 27350099
info@sauerland-apartments.de
www.sauerland-apartments.de

Inchecken: vanaf 15.00
Uitchecken: tot 10.00


