
Wijn Arangement

<h2>Maison Hoefs: wijn arrangement in de Elzas ( 4 pers. of 2 pers.)</h2>  <p>De Elzas staat
bekend om z'n goede witte wijnen o.a. Pinot blanc, Gewurztraminer, Riesling, Sylvaner, Tokay
en de Cr�ant d' alsace. Om u kennis te laten maken met de Elzas op haar best, bieden wij u
een wijn arrangement aan. Met bij aankomst op vrijdag of maandag vers gebakken quiche en
een goed glas wijn, uit het door ons aangeboden wijnassortiment. Verder de mogelijkheid om
een dagje te kijken bij een wijnboer en natuurlijk als afsluiting wijnproeven.</p>  <p>�</p> 
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<p>�</p>  <p>U kunt hier ook heerlijk wandelen in het natuurpark. Culinaire genieten van
diverse restaurants in de omgeving. Of rustig thuis genieten van een prachtig uitzicht over berg
en dal. Rondom het huisje is er ook gelegenheid voor: mountainbiken, wielrennen, vliegeren, of
een bezoek brengen aan een kuuroord, tropich zwemparadijs, pretpark en kasteel. Zie leuke
uitstapjes.</p>  <p>�</p>  <p><img src="images/stories/pfaffenbronn/zdruiven.jpg" border="0"
width="280" height="190" style="margin: 5px 10px;" /></p>  <p>�</p>  <p>Prijs voor 4 pers.
100,- toeslag op de huur. Prijs voor 2 pers. 70,- toeslag op de huur. Opgemaakte bedden bij
aankomst en handdoek service inbegrepen. Verder is het huisje voorzien van diverse
apparatuur voor een comfortabel verblijf. U kunt gratis gebruik maken van zwembad,
tennisbaan en speeltuin.</p>  <p>U verblijft in �n van de sfeervolle huisjes midden in de
natuur. Met zonnig terras en riant uitzicht, woonkamer met open keuken, badkamer met
wastafel en ligbad met douche, of douchecabine 2 apparte slaapkamers met zeer comfortabele
bedden, extra kinderbed tot 3 jaar met commode.</p>  <p>�</p>  <p><img
src="images/stories/pfaffenbronn/druiven.jpg" border="0" width="280" height="190" style="float:
left; border: 0; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" />U
wordt bij aankomst door ons persoonlijk ontvangen.<br />We staan ook ingeschreven bij l'Office
de tourisme in Frankrijk.<br />Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via email
of telefoon.</p>  <p>Monique en Marco Hoefs<br />Email: <a
href="mailto:info@pfaffenbronn.nl">info@pfaffenbronn.nl</a><br />telnr: 0033 070262<br
/>mobiel:0033 632056400</p>  
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