
ACT IEVE EN ONTSPANNEN VAKANT IES 

INFORMATIE VOOR GASTEN



BESTE GAST ,
Wij, de familie Meyer en al onze medewerkers heten u van harte welkom in ons huis.

Wij geven u graag een paar tips, zodat u zich snel bij ons thuis voelt.
Wij wensen u een aangenaam verblijf en ontspannende dagen.

L

UW FAM IL I E MEYER EN TEAM



HUIS I:

HUIS II:

HUIS III:

Kamer-Nr. 1-24

Kamer-Nr. 30-56

Kamer-Nr. 101-313 



     

Dineer à la carte in het restaurant Eimberg tijdens de lunch van
12.00 tot 14.00 uur en ‚s avonds van 18.00 tot 21.00 uur.

Gemeenschappelijke praktijk 
Willingen

Drs Bender, Flake, Woywod
Nieuw pad 7

34508 Willingen
Tel.: 69224 of 6576

Tandarts
Dr. Alina Ionita

Brilonerstraat 27
34508 Willingen

Tel.: 69506
 

Tandarts
               Karsten Drewes 

Waldeckerstraat 18
34508 Willingen

Tel.: 968310

Apotheek
               Borg apotheek 

Jochen Schmidt
34508 Willingen

Tel.: 6699

B
BLOEMEN VERZOEK
Verse boeketten of bloemstukken.
U kunt verse boeketten of
bloemstukken bestellen van 8.00 uur 
tot 21.00 uur bij de receptie. 

BILJARTKAMER 
Kelderhuis II met muntautomaat. 

BADJAS
Uw badjas ligt klaar in uw 
garderobe.

BAR EN CAFE
Onze bar en biercafé „Zick-Zack“ 
is dagelijks voor u geopend vanaf 
10:00 uur.

BADEN & COSMETICA 
,,Carpe diem“ in huis III, 1e verdie-
ping. Een ruime keuze aan massa-
ges en baden en een kwalitatief 

A
A LA CARTE

ARTSEN

aanbod van schoonheidsbehandelin-
gen laten niets te wensen over. 
Afspraken kunnen gemaakt worden
bij de Receptie op tel.: 130. 

BEDLINNEN
Heeft u een extra kussen, een extra 
deken of beddengoed nodig voor 
mensen met een allergie? Neem
contact op met de receptie.

BAGAGESERVICE
Wij vervoeren graag uw koffers!
Uitbreiding: 9

Betaal contant of met uw pinpas. Kre-
dietkaarten worden niet aanvaard.

BETAALMETHODE



FIETSEN
Reist u met de fiets of heeft u een fiets
gehuurd? Gebruik onze garage als
opslagruimte.

FITNESSRUIMTE
In de kelder (voorbij de receptie richting het 
zwembad). Openingstijden van 07:00 uur tot 
21:00 uur.  Kinderen en adolescenten hebben 
alleen toegang onder begeleiding van een ouder 
of voogd. Advies over technische apparatuur is
verkrijgbaar bij de receptie.

C
F 

D
DAKRAAM
Kamer 41, 43, 45
De afstandsbediening voor het openen van de 
dakramen vindt u aan de muur in de badkamer. 
Als het regent, het dakraam venster sluit 
automatisch.

DROGE RUIMTE
De droogruimte voor wandel- en skikleding 
bevindt zich in de kelder in huis II naast de 
biljartzaal. Daar vindt u onze ski- en 
wandelschoendroger. Dit is verwarmd in de 
winter van 17:00 tot 20:00 uur.
In de zomer drogen wij graag natte 
wandelschoenen op uw verzoek.

COSMETISCHE TOEPASSINGEN
In het Beauty & Spa Centre „Carpe diem“ in 
Huis III op de 1e verdieping ontvangt u uw 
cosmetische behandelingen als onderdeel 
van uw pakket. Reserveer tijdig extra 
afspraken bij de hotelreceptie.



HALFPENSION
Dineer als onderdeel van het halfpension in onze
Restaurant Eimberg van 18:00 tot 20:00.
Ons servicepersoneel zal een tafel voor u reserveren.

HYGIENEARTIKELEN
Tandenborstel, tandpasta, wegwerp scheermesjes 
etc. zijn beschikbaar op aanvraag bij de receptie.H

I
INFRAROOD-WARMTECABINE 
Ons alternatief voor de sauna, de 45 °C warme
infrarood warmte cabine, bevindt zich in het 
wellness landschap en kan de hele dag gebruikt 
worden.

INTERNET
U bent welkom om in te loggen op de hotspot 
van het Sporthotel, mits u de voorwaarden 
accepteert.

HONDEN
Honden zijn welkom op ons terras en in de bar, 
maar niet in ons restaurant. Wij vragen om uw begrip.

HYDRO-JET-MASSAGEBANK
U vindt deze in het wellness-landschap. Ontspan en
en regenereer uw lichaam met de hydro-jet massage en
met een onderwater massage.
Duur: 20 minuten
Chips à € 8,00 zijn verkrijgbaar bij de receptie.



  

K L
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KOFFIE EN CAKE
Geniet van koffie en gebak in de
Restaurant Eimberg van 14:00 tot 17:00.

LANDESVORWAHLEN
Nederland 0031
België 0032
Deutschland 0049

LIFT
Om veiligheidsredenen 
is de lift tussen 24:00 en 
07:00 uur uitgeschakeld.

MASSAGES
In het Beauty & Spa Centre  „Carpe diem“ 
in Huis III op de 1e verdieping, kunt u 
massages ontvangen als onderdeel van 
uw arrangement. Reserveer tijdig extra 
afspraken bij de receptie.

NAAISERVICE
Tegen betaling. Neem contact op met de receptie.

NOODNUMMERS
Politie 110
Brandweer/reddingsdienst 112
In dringende gevallen kunt u de familie Meyer
bereiken onder het mobiele nummer:
Daniela Meyer 0151 21292228
‘s Nachts belt u het hotelnummer 4090 en toetst
 u 1 in als daarom wordt gevraagd enter 1.

Bestel onder tel.: 131.

Op verzoek kunt u elke dag 
de regionale krant ontvangen, 
spreek ons aan bij de receptie! 

KLACHTEN
Voldoet iets niet aan uw eisen?
Laat het ons zo snel 
mogelijk weten. Wij zullen u 
graag helpen.

Als u ‘s morgens uw kamer verlaat, hang dan 
het bordje  „Zimmer aufräumen“ aan de bui-
tenkant van de deur. 

Als u niet wilt dat uw kamer wordt 
schoongemaakt, hang alsjeblieft het
 „Nicht stören“ bordje op. KAMER SERVICE

KRANT

KAMER REINIGING



R
PO

RECEPTIE
tel.: 9

REWE (SUPERMARKT) 
Briloner Str. 74 / 
Korbacher Straße 27
34508 Willingen

LIDL (SUPERMARKT)
Briloner Str. 72
34508 Willingen

ROKEN 
Roken is alleen toegestaan voor de
ingang van het hotel en het restaurant, en 
„binnen“ in de hotelbar „Zick-Zack“ in de 
rookruimte.
Roken in de kamers is verboden.

RESTAURANT
tel.: 131
Wij bieden à la carte van 18.00 tot 
21.00 uur.

PARKEREN 
Onze parkeerplaatsen 
aan de voorzijde van 
het hotel zijn gratis.

PINGPONGTAFEL
In de kelder van huis II. 
U kunt rackets en ballen 
krijgen bij de receptie.

ONTBIJT KAMER SERVICE
Wij zullen u graag van dienst zijn. Bestel het  ‘s avonds tot 21.00 uur of  ‘s 
morgens tot 8.30 uur in het restaurant door te bellen naar 131. Wij serveren 
u brood, broodjes, boter, jam, worst, kaas, ham en ei, koffie, thee of warme 
chocolademelk. Wij aanvaarden met genoegen alle andere verzoeken. 
De toeslag bedraagt € 5,00 per persoon.

ONTBIJTBUFFET
Help uzelf naar hartelust van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 10:30 uur. 
Op zaterdag en zondag staat het buffet voor u klaar tot 11.00 uur. 



SOUVENIRS
Alle artikelen in de vitrines kunt u kopen
bij de receptie.

SKI-VERHUUR & SKI-SCHOOL
Snow & Bike Factory bij de „Ettelsberg“ kabelbaan
WIWA Skiverhuur bij de „Ritzhagen“

SAUNAHANDDOEKEN
Sauna handdoeken zijn verkrijgbaar bij de receptie. 

SCHOENPOETSMACHINE
U vindt onze schoenpoetsmachine in de entree en in huis III op de 1e 
verdieping. 

SOLARIUM
In het wellness landschap en in huis III op de 1e  verdieping. Ontspan in 
onze Ergoline zonnestudio. Het moderne solarium met gezicht en 
schouderbruiners, lichaamsventilatie en airconditioning geven u een 
gezonde bruine kleur in een aangename omgeving. 
Muntinworp: € 6,00 voor ca. 9 minuten.

S
SAUNA 
Onze Finse sauna, het  „Sauerländer Schwitzstube“ sanarium 
en het stoombad worden dagelijks van 14:00 tot 19:00 uur 
voor u verwarmd. Bij „oncomfortabel“ weer zetten we de
sauna‘s ook graag eerder aan. Sauna‘s zijn ook beschikbaar 
tot 21.00 uur. 
Neemt u hiervoor contact op met de receptie.

SPELLETJES
Bij de receptie kunt u gratis gezelschapsspellen lenen.



Betaal het eten en drinken dat u hebt genuttigd 
direct in contanten of laat ze op uw 
kamerrekening schrijven. In dit geval, gelieve het 
ontvangstbewijs samen met uw ober te
ondertekenen.

Dineren in het restaurant Eimberg als onderdeel 
van het volpensionpakket  ‘s middags van 12.00 
tot 14.00 uur en  ‘s avonds van 18.00 tot 20.00 
uur: ons servicepersoneel reserveert een tafel 
voor u. V
VERBRUIK

VOLPENSION

VEILIG
Doe uw waardevolle spullen 
in de kluis van uw kamer.
U ontvangt de sleutel gratis 
bij de receptie.

VOORDEUR SLEUTEL
Uw kamersleutel past ook op 
de hoteldeur, die vanaf 21:00 
uur op slot gaat. Vergeet niet 
uw sleutel mee te nemen.

TV/TELEVISIE
Het toestel is voor u ingesteld.
Pas het alsjeblieft niet aan. U kunt 
defecte apparaten melden bij de
de receptie.T

TELEFOON
Neem de hoorn van de haak, kies 0 voor 
een buitenlijn.
Kosten: Vast netwerk
Duitsland 0,20 €/min, mobiele telefonie
0,80 €/min.

TELEFAX
U kunt het vinden bij onze receptie.
Kosten: Duitsland gratis / buitenland 
€ 0,30/pagina.



WLAN
Gebruik onze gratis WLAN door te klikken op 
„WLAN - Sporthotel Hotspot - Gebruiksvoorwaarden gelezen
en geaccepteerd - Aanmelden“.

WHIRLPOOL
Geniet van de ruimte,  34 °C whirlpool in onze wellness 
welzijnslandschap.

WELLNESSLANDSCHAP
In de kelder van Huis I
Openingstijden van 09:00 tot 19:00, op verzoek ook tot 21:00.
 

W
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ZWEMBAD EN BUITENZWEMBAD
In het kelderhuis Openingstijden overdekt 
zwembad:
van 07.00 uur tot 21.00 uur
Openingstijden buiten zwembad:
in de winter van 08:00 uur tot 10:00 uur.
en van 15:00 uur tot 19:00 uur min de zomer van 
08:00 uur tot 12:00 en van 15:00 uur tot 19:00 uur.

ZOUTGROT "SEACLIMATE" 
Een bijzondere attractie in het wellness-landschap is 
de seaclimate zoutgrot. Dit kan de hele dag gebruikt
worden - zelfs licht gekleed. Vanaf 14.00 uur wordt de 
cabine verwarmd tot 40 °C en breidt ons 
sauna-aanbod voor u uit.

WASSERVICE
Tegen betaling. Gelieve uw waszak bij 
de receptie in te leveren.

WATERGYMNASTIEK
Gratis deelname. 
U kunt de laatste  ‘Ihre Urlaubstipps‘ 
op de vooravond en het
informatiebord voor het zwembad.



 

Foto credits: Sporthotel Zum Hohen Eimberg, Björn Lülf Fotografie, Schmidt Fotografie 
Icons Designed by Freepik

52 WEKEN PER JAAR ZOU MOOI ZIJN.

-VAKANTIE- 
„Geniet van elk moment“


