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Kano- en fietstocht in het mooie Duitse Lippstadt

Fietsen rond de kanalen of liever varen door de kanalen
Geniet van een weekend in de oudste stad van Westfalen, ook wel het 'Venetië van Westfalen genoemd. Verken de prachtige omgeving van
Lippstadt in de kano of per fiets onder professionele begeleiding.

Genieten in dit hotel in de mooie altstad
De 80 ruime en comfortabele kamers van Hotel Lippstadt zijn standaard voorzien van een televisie met pay-tv, telefoon, radio, bureau,
minibar, kluisje, gratis vast internet en een badkamer met een bad en/of douche, föhn en toilet. Een aantal kamers beschikken extra over
airconditioning en/of koffie- en theefaciliteiten. Start uw dag goed met een uitgebreid ontbijtbuffet in de ontbijtzaal van het hotel. In het hotelrestaurant Schwanensee geniet u tijdens uw lunch en diner van internationale seizoensgerechten.
Biergarten
Voor een fris biertje of een andere versnapering bezoekt u de hotelbar Plückers Biergarten. Neem met mooi weer vooral plaats op het
mooie terras aan het water. Bent u toe aan wat ontspanning? Ga dan naar het wellness center Vivre, dat op loopafstand van het hotel ligt.
Hotelgasten maken hier voordelig gebruik van alle faciliteiten. Kom tot rust in de sauna en het stoombad, neem een duik in het zwembad of
werk aan uw kleurtje onder het solarium.

Bezoek de historische altstad Lippstadt
Romantische uitstraling
De historische Altstadt van Lippstadt ligt op loopafstand van het hotel. De smalle straatjes en verborgen hoekjes geven de stad een
romantische uitstraling. Het centrum is rijk aan bijzondere boetieks, diverse bezienswaardigheden en gezellige cafés. Bewonder het
kunstproject de Lichtpromenade Lippstadt en bezichtig de Marienkirche. Drink na een stadswandeling een lekker biertje dat in Lippstadt
gebrouwen is.
Natuurliefhebbers maken een mooie wandeling langs de oevers van de rivier de Lippe of ontdekken het groene recreatiegebied Grüne
Winkel midden in de stad. Lippstadt wordt ook wel het Venetië van Westfalen genoemd, dankzij de talrijke kanalen en meren in de stad.

Begeleide kanotocht op de lippe
Geniet van een weekend in de oudste stad van Westfalen, ook het 'Venetië van Westfalen genoemd. Verken de prachtige omgeving van
Lippstadt in de kano of per fiets onder professionele begeleiding.

Dit actieve uitje is inclusief:
2 x Overnachting in een standaard kamer
2 x Deelnemen aan het uitgebreide ontbijtbuffet
2 x 3-gangen diner of buffet diner in het restaurant Q

Gasten kunnen kiezen uit de volgende programma's :
Professioneel begeleide kanotocht (Mei-September)
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Verhuur van fietsen, kaarten en een picknickmand

Prijs: € 157,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
€ 177,00 p.p. Op basis van een 1-persoonskamer
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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