
 

Erwin Schippers & Inge Aertsen 
 
Küstelbergerstrasse 5 
59955 Grönebach 
 
Tel: 0049 (0) 2985 / 263801 
Mobil: 0049 (0) 160 / 92053527 
 
www.bedandbreakfastsauerland.com 

Prijs. 
 
€ 22,00 per persoon per nacht. 
Inclusief ontbijt.  
 
Exclusief € 1,30 toeristenbelasting per dag. 

Wintervakantie in Sauerland 

Op nog geen 3 km afstand van het 
dorp Grönebach ligt het modernste 
skigebied boven de Alpen.  
De skiliftkarussel Winterberg is het 
grootste aaneengesloten skigebied 
van Noord-Duitsland. Een aanbod 
van 23 skiliften en 32 afdalingen 
staat u ter beschikking. 
Gaat u liever Langlaufen, 
winterwandelen of lekker met de 
kinderen sleetje rijden. Ook 
daarvoor zijn ruime mogelijkheden. 



 
 

Zomervakantie in Sauerland 

 
De zomer is eigenlijk niet lang genoeg om 
alle activiteiten te ontdekken waarvan je 
in avonturenland Winterberg kunt 
genieten. Hier is vrijetijd voor menig 
bezoeker onderhand een behoorlijke 
inspanning. De mogelijkheden zijn dan 
ook bijna onuitputtelijk. 
 

Motorrijden  
De weg zelf is het doel bij motorritten 
in vakantiewereld Winterberg. Je kunt 
overal wel wat beleven en ervaren. 
De weg is eigenlijk één grote 
verleiding om op de motor het leven 
van alle dag te ontvluchten. 

Wandelen  
Direct vanuit de voordeur Isidorus stap u in 
de wandelwereld van Hoog Sauerland. Op 
nog geen kilometer afstand ligt de wel 
bekende Rothaarsteigroute. Of u nu zelf 
een route uitzet of een bestaande 
wandelroute loopt, u blijft zich verbazen 
over de schoonheid van het landschap. 
 
 

 

 

Fietsen  
Wilt u op een dag meer zien en bent u 
niet bang om een berg op te fietsen dan 
ligt  de boerderij direct aan het Bike Arena 
Sauerland. Zowel voor de ervaren fietsers 
als beginners zijn er volop mogelijkheden. 
Voor de extreme mountainbikers ligt het 
Bikepark Winterberg ook in de directe 
omgeving. 
 

 
 

 

HochSauerland is het land der 1000 
bergen, waar voor iedereen wel iets te 
doen is. U hoeft niet meteen alleen maar 
aan sportieve activiteiten te denken, want 
ook voor de mensen die het rustig aan 
willen doen, is in Sauerland heel wat te 
beleven. Andere activiteiten….  

Wat in de winter een skilift is wordt in 
de zomer gebruikt voor allerlei leuke 
en spannende attracties, zoals 
tubingbaan, bullracers, hillracers, 
mountainboarden. Bij Erlebnisberg 
Kappe kan jong en oud zich een hele 
dag vermaken. Activiteiten in 
Avonturenland Winterberg zijn 
onuitputtend….. 


