Arvoisat vieraat.

Lämpimästi tervetuloa Nahetalin pieneen Weilerin (D-55627) viinikylään Rheinland-Pfalziin
Saksaan. Mitä etsit? Haluatko löytää jotakin uutta, liikkua aktiivisesti tai vain rentoutua ja
nauttia?

Kaikki nämä mahdollisuudet ovat sinulle tarjolla Saksan vähäsateisimmassa osassa
Nahetalissa, jota ympäröivät ehkä Saksan kauneimmat viinitarhat. Ryanair lennättää sinut
parissa tunnissa Tampereelta Frankfurt-Hahnin lentoasemalle, josta pääset tilausbussilla
puolessa tunnissa Weilerin kylään Kirn/Naheen. Pieni ja idyllisesti sijaitseva viinitarhakylä
Weiler odottaa sinua. Kylä sijaitsee keskellä viinitarhoja ja se rajoittuu yhdeltä sivultaan
Naheen ja on Bad Kreuznachin ja Idar-Obersteinin välissä.

Alle 50 km:n päässä sijaitsevat Rüdesheim maailmankuuluine ”Drosselgasseineen”, Loreley
sekä kulta- ja jalokivimetropoli Idar-Oberstein. Lähistöllä sijaitsee linnoja, paljasjalkapolku
(kts. kuva) ja ulkoilmamuseo, jossa on 36 historiallista rakennusta. Lisäksi löydät
lähistöltämme
muun
muassa
kuumia
ja
kylmiä
luonnonsavikylpyjä
tarjoavan
hyvinvointikeskuksen, jalokivikaivoksia, jalokivielämysmaailman, kuparikaivoksen sekä
Saksan jalokivimuseon ynnä muuta.

Saksalaisen jalokivikadun ympäristössä voit tutustua vanhaan kelttiläiseen asutukseen,
linnoihin sekä liuskekivikaivokseen. Aktiviteettien kohokohtana on 20–40 km pitkä
resiinamatka (kts. kuva). Käytettävissäsi on yli 100 km polkupyöräteitä, joilla onnistuu hyvin
myös rullaluistelu. Kävely- ja vaellusreitit viinitilojen ja metsän halki on rakennettu
esimerkillisesti. Täällä voivat myös hevosten ystävät ja liitovarjoharrastajat nauttia
harrastuksestaan täysin siemauksin.

Nauttiaksesi tästä kaikesta tarvitset myös mukavan ja kodikkaan majoituksen. Monien
yksityisten majoitusmahdollisuuksien ja viinitiloilla sijaitsevien hotellien vaihtoehtona
tarjoamme loma-asuntoamme vuokrattavaksesi.

Täydellisesti varustetun loma-asuntomme lattiat ovat puuta tai laminaattia. Neljä huonetta
käsittävään huoneistoon kuuluu olohuone, makuuhuone, vierashuone, keittiö sekä
kylpyhuone/WC. Huoneiston pinta-ala on n. 80 m2 ja lisäksi siihen kuuluu 8 m2:n suuruinen
aurinkoterassi sekä halkaisijaltaan 6 metrinen ja 1,35 m syvä uima-allas pihalla. Huoneisto
on tarkoitettu enintään kolmelle aikuiselle ja kahdelle lapselle. Täällä on kaikki mitä tarvitset
viettääksesi rentouttavaa lomaa!

Huoneiston vuokrahinnat sisältäen majoituksen enintään viidelle henkilölle ovat:
1 vuorokausi €60,00 / vrk
2 vuorokautta €49,00 / vrk
4 vuorokautta €46,00 / vrk
7 vuorokautta ja enemmän €43,00 / vrk
Siivousmaksu €30,00 / vuokrakerta Siivousmaksu on aina sama riippumatta vuokra-ajan
kestosta. Varaa ennen matkaasi edullinen lento riittävän ajoissa (n. 12–15 viikkoa)
Ryanairilta.

_________________________________________________________________
Varaukset sähköpostilla: Wiest.weiler@t-online.de
Puhelin: 0049 6754 647
Faksi: 0049 6754 946 270
Maksu: 10 % kokonaisvuokrahinnasta, kun varaus on vahvistettu
ja loput viimeistään 14 vrk ennen vuokra-ajan alkua.
Pankkiyhteys :
Walter Wiest - Account-No. 2958163
Sparkasse Rhein-Nahe - IBAN: DE90 5605 0180 0002 958163
SWIFT-BIC.: MALADE51KRE
Walter Wiest, Idarstr. 3, D-55627 Weiler
Puhelin: +49 6754 647
Faksi:+49 6754 946 270
Mobile: +49 151-19034901
Sähköp: wiest.weiler@t-online.de
____________________________________________________________________________________________

Kun olet varannut lennon muista varata myös pikkubussikuljetus esimerkiksi alla mainituilta
yhtiöltä:
Bohr Omnibus GmbH
D-55483 Lauzenhausen
Puhelin: +49 6543 5019 46
Faksi: +49 6543 5019 16
Sähköposti: gmbh@bohr-omnibusse.de

Scherer-Reisen
D-55490 Gemünden
Puhelin: +49 6765 270
Faksi: +49 6765 960774
Sähköposti: info@scherer-reisen.de

Valokuvat paljasjalkapolusta ja resiinasta on saatu käyttöömme Bad Sobernheimin turistiinfosta. Valitettavasti emme salli eläimiä lomahuoneistossamme. Sesonkilisää emme peri,
vaan maksumme ovat aina edellä mainitun suuruiset.

