Once
Service
- Lakens, Handdoeken inbegrip
- We halen u op van het dichtstbijzijnde
treinstation als u reist met de trein of
bus. (Gratis) .
- broodjesservice
- 2-4 van fiets
- Boeken en spelletjes beschikbaar
- W-LAN- verbinding

Bonzen prijs:

Ons
apartment
Volledig gemeubileerd appartement,
approx. 70m ² op de rand, afstand
visie, zonnige kant, groot balkon, twee
woonkamer, keuken met eethoek,
broodrooster,
koffiezetapparaat,
magnetron, 4 pits kookplaat, koelkast
en servies. Badkamer met ligbad,
douche en toilet, wasmachine. 3
satelliet-TV, Radio, Niet rokers (roken
op het balkon), barbecue mogelijkheid,
parkeerplaats,
ligweide
met
tuinmeubilair. Algemeen Winkels in
het dorp in de naburige stad.

Vakantie
„Blauw land“
in van de appartement van de familie
Lehmann, in de geboorteplaats van de
Schinderhannes in Miehlen de bergen in de
Taunus , niet ver van het World Heritage
gebied in het midden van kastelen Rijndal,
de mooie Lahn vallei en niet ver weg
Moezelvallei.

2 personen vanaf €35,- per nacht
Elke extra persoon 8,-€

Toeslag tot 3 nachten en
Tijdens het stookseizoen
Huisdieren niet toegestaan

Sigrid & Raimund Lehmann
Flachsstraße:15
56357 Miehlen
Tel.:06772/6389 Mobil: 01522/9221907
e-Mail:
ferienwohnung@lehmann-miehlen.de
www.lehmann-miehlen.de

Ons appartment
en uitzicht op de stad
en de omgeving!

Huis, paarkeerplaats

Beijk Miehlen

1.woon-slaapkammer

Miehlen centrum
met Mühlbach

1.Schlaf-Wohnraum
(Stadhuis)

2.woon-slaapkammer
Balkon
Balcony

2.Schlaf-Wohnraum

Badkammer

v

Romantische Vakanties in "Blauwe Land" in de prachtige , met
vele bezienswaardigheden langs de Rijn, Lahn en de Moezel in een
straal van 50 km. Vele prachtige kastelen uit vervlogen Tijd.
Prachtige fiets-en wandelpaden direct of dichter omgeving. (Rijn
klimmen, wandelen Limes, 2-bed woonkamer Mühlbach thalweg etc.)

Reist u per bus of de auto in de stad Mainz (Rijnland-Palts) en
Wiesbaden (Hessen), of Limburg (pittoreske Oude Stad, Dom) Koblenz
(Deutsches Eck) Spa (Bad Schwalbach, Bad Ems, Nassau / Lahn.
Rüdesheim (gashendel steegje, hakhout Monument) of St. Goar met de
Loreley en het Rijndal met zijn kastelen.

Marksburg Braubach
Rijn

Moseltal

Rijndal met Lorelei
Koblenz Duitse Hoek

Küche
Keuken

Lahntal

Dinette

Ess-Ecke

