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8. Hotel informatie - Detail 

 

 Zaterdag 16 juli : Hotel Restaurant Stollen (in Kommern/Mechernich) 

 

Dit historische hotel ligt in de mooie wijk 

Kommern in Mechernich en beschikt over een 

appartement en modern ingerichte kamers. 

Hotel-Restaurant Stollen heeft gratis WiFi, een 

restaurant en een pub met een biertuin. 

Elke kamer heeft een televisie en een eigen 

badkamer met een douche. 

In het restaurant worden traditioneel Duitse 

specialiteiten geserveerd en een gevarieerd 

ontbijt. U kunt genieten van een drankje in de 

pub of buiten in de biertuin bij warm weer 

 

 

Locatie : Köllner Strasse 58, 53894 Kommern (Mechernich)
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 Zondag 17 juli : Rheinhotel Starkenburger Hof (in Bingen am Rhein)  

 

Gelegen aan de Rijn, op slechts enkele minuten 

wandelen van de Rijn promenade en de 

aanlegsteiger, waar men de overzet kan nemen 

naar het toeristische Rudesheim. 

Ruime kamers, rijkelijk ontbijtbuffet. 

Het restaurant is gesloten op zondag. 

 
 

Locatie : Rheinkai 1, 55411 Bingen am Rhein 
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 Maandag 18 juli : Hotel Gasthof Zum Ritter (in Hassmersheim) 

  

 

Dit hotel ligt in het hart van Haßmersheim. Het beschikt over een mooi terras, direct aan de rivier de 

Neckar. Het hotel biedt gratis WiFi en een eigen aanlegsteiger voor boten en kano's.  

Er wordt elke ochtend een ontbijtbuffet geserveerd in het rustieke restaurant met zijn traditioneel 

houten balken en gezellige open haard.  

Gasten kunnen genieten van zelfgemaakte fruitlikeuren en regionale Zwabische gerechten, die 

bereid zijn met lokaal geproduceerd vlees. 

 

Locatie : Neckarstrasse 5, 74855 Hassmersheim 

 

 



 

       Hulshout – Meer van Bled (Slovenië) 

          Hotel informatie 

16–25 juli, 2016 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Dinsdag 19 juli : Hotel Landgasthof Schmidbaur (in Wornitzstein) 

 

 

Het hotel is gelegen in Wornitzstein, een 

piepkleine deelgemeente van Donauwörth. 

Het is een rustig en idyllisch dorpje, ideaal 

voor wandelaars.  

 

We zijn halverwege de trip en deze locatie is 

ideaal om op rust te komen. 

 

 

Locatie : Zollernweg 2, 86609 Wörnitzstein (Donauwörth) 
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 Woensdag 19 juli : Pension Gasthaus Metzgerei Hofer 

 

 

Dit pension beschikt over een regionaal 

restaurant, een winkel, een traditionele 

slager. De kamers zijn in landelijke stijl met 

tv. Het is rustig gelegen in Inning am Holz, 

23 km voorbij de luchthaven van Munchen. 

. 

Traditionele Beierse gerechten (vlees van de 

eigen beenhouwerij) worden geserveerd in 

het restaurant van het Metzgerei Hofer 

Pension-Gasthof en het ontbijt is elke 

ochtend beschikbaar 

 

Locatie : Hauptstrasse 23, 84416 Inning am Holz 
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 Donderdag 21 juli : Hotel Garni Ramsl 
 

 
 

Hotel-Garni Ramsl wordt omgeven door bergen en velden en ligt op 150 meter van het centrum van 

Golling an der Salzach en op 15 minuten rijden van het skigebied Ski Amadé. Het beschikt over een 

spa met een terras, een binnenzwembad met een windluwe patio, een sauna, een infraroodcabine en 

een fitnessruimte. Er is ook gratis WiFi beschikbaar. 

De kamers en appartementen van Hotel-Garni Ramsl hebben een landelijke inrichting, een balkon 

met uitzicht op de bergen, een tv, en een badkamer met een douche of een bad. 

Er wordt elke ochtend een continentaal ontbijtbuffet geserveerd. 

Hotel-Garni Ramsl heeft een beschut zonneterras, een groot grasveld en een eigen skiopslag.  

Er is een supermarkt op slechts 50 meter van de accommodatie, en er zijn restaurants op minder dan 

5 minuten lopen. Het kasteel van Golling, een museum en de waterval van Golling bevinden zich 

minder dan 450 meter verderop. Het is 20 minuten rijden naar Salzburg. 

 

Locatie : Markt 281 (Moartalstrasse) – 5440 Golling an der Salzach 
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 Vrijdag 22 juli : Landgasthof Katschtalerhof 

 

 

Dit hotel ligt in het centrum van Rennweg aan 

de voet van de Katschberg. 

Het hotel beschikt over een sauna. 

Sommige kamers hebben een balkon. 

 

Locatie : Rennweg 7, 9863 Rennweg am Katschberg 
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 Zaterdag 23 & Zondag 24 juli : Boarding House PR Matjon 

 

 

Nieuwbouw in country style.  

Elke kamer is uitgerust met TV, internet 

verbinding, badkamer en balkon of terras. 

Geen restaurant 

Gelegen op 1 km van het meer en 1,5 km van het 

centrum van Bled. 

  

 

Locatie : Selo 35, 4260 Bled 

 

 


