
van november 2021 tot en met oktober 2022
Arrangementen

Landhotel Zur Schmitte
Am Roh 2, 57392 Westernbodefeld/Schmallenberg 

E-mail:  info@zurschmitte.nl
Website:  www.zurschmitte.nl
Facebook:  facebook.com/ZurSchmitte1
Telefoon:  0049 - 297 770 97 58



Welkom bij Zur Schmitte!
Wij heten u graag van harte welkom in ons Hotel Zur Schmitte.

Samen met ons kleine team van enthousiaste medewerkers
gaan wij zorgen dat het u tijdens uw verblijf aan niets ontbreekt.

Hotel Zur Schmitte is gelegen in een rustig dorpje genaamd Westernbodefeld.
Gelegen te midden van een mooi rustgevend natuur- en skigebied
en de mooiste wandel-, fiets- en motorroutes van het Sauerland.

Naast de rust en de ruimte bieden wij u ook de mooiste activiteiten. 
Tijdens de georganiseerde activiteiten van het hotel

geven onze medewerkers u graag tips over leuke uitstapjes.

Ons doel is dat u zich thuis voelt en heerlijk kunt genieten van uw vakantie,
hier doen wij dan ook alles aan. Ook het onderlinge contact tussen gasten proberen wij
te versterken door middel van het organiseren van activiteiten zoals dorpswandelingen,

bingoavonden, biljartwedstrijden, casino avonden en ander gezelligheden.

Sinds 2015 verwelkomen wij onze gasten met onze typisch Limburgse gastvrijheid,
die ons met de paplepel is ingegoten. Wij verwennen u met de lekkerste gerechten 

en heel veel gezelligheid in combinatie met het altijd mooie Duitse Sauerland.

Wij hopen u snel te mogen begroeten!

Bo Geurten & Danny Lindelauf

Bij Landhotel Zur Schmitte kunt u zorgeloos genieten van uw verblijf. 
U koopt bij ons geen nachten, maar arrangementen. Arrangementen die alles bevatten wat u nodig 
heeft. Tijdens uw verblijf hoeft u dus nergens meer aan te denken en hoeft u alleen maar te genieten.

Op deze pagina ziet u onze verschillende arrangementen.
De aankomstdata staan vermeld op de volgende pagina’s.

Voor meer informatie en de laatste acties kunt u terecht op www.zurschmitte.nl
Een weekend arrangement is helaas niet mogelijk

rond de carnavalsperidoe of tijdens de maanden juli en augustus.

Weekend arrangement

2 keer drie gangen diner.
Gratis drank tussen 17.00 en 24.00,
keuze uit o.a. bier, fris, wijn, 
jenever en vruchtensap.
Gratis koffie en thee.
Iedere avond gratis entertainment 
en vermaak.

3 dagen, 2 nachten.
Aankomst met koffie en gebak.
2 keer ontbijtbuffet.
2 keer lunch of lunchpakket 
met 1 consumptie zonder alcohol.

Ons weekend arrangement bestaat uit:

Boottocht
Rondvaart op een van de Sauerlandse 

stuwmeren (april tot november).
Ahoy, kom aan boord!

Vijfdaags arrangement

4 x diner in ons restaurant.
Tussen 17.00 uur en 00.00 uur 
drank inclusief.
Gehele dag koffie en thee inclusief.
1 keer gratis zwemmen in
het openbare zwembad.
Regelmatig entertainment
en vermaak.
Inclusief 1 keuze uit diverse 
activiteiten door ons samengesteld, 
met eigen vervoer.

5 dagen met 4 overnachtingen.
Aankomst met koffie en gebak.
4 x ontbijtbuffet.
4 x lunch met 1 consumptie
zonder alcohol of een lunchpakket.

Inclusief boottocht op een van
de meren (van april tot eind 
oktober).

Ons vijfdaags arrangement bestaat uit:

De Sauerland App
Een leuke tip om uw verblijf voor te 

bereiden is de Sauerland App. Deze app 
zit boordevol informatie over wandel-, 

fiets-, motor- en autotochten alsook 
bezienswaardigheden en tips in de streek!

De app is geschikt voor iedere 
smartphone, tablet of laptop en te vinden 
in uw Play- of Apple store onder de naam 

Sauerland&Siegen-Wittgenstein.



Warsteiner brouwerij
Duitslands beste brouwerij, ligt 

ca. 30 km verderop. Laat u verrassen 
door een informatieve, bijzondere en 

lekkere rondleiding!

Onze kamerstypes
Alle kamers hebben een 
tweepersoonsbed, TV met Nederlandse 
en Vlaamse zenders, een zitje 
en eigen badkamer (met douche, 
toilet, handdoeken, haardroger en 
zeepdispenser).

De Standaardkamers (+/-16 m²) 
vallen onder de basisprijs en hebben 
bovenstaande uitrusting.

De Comfortkamers (+/-24 m²) hebben 
naast de algemene voorzieningen een 
bureau en op aanvraag een balkon. De 
Comfortkamers kosten bovenop de 
basisprijs € 2,50 p.p.p.n extra.

De Comfort Pluskamers (+/-31 m²) 
hebben ook nog een ruime zithoek met 
bankstel en tafeltje en op aanvraag een 
balkon. De Comfort Pluskamers kosten 
bovenop de basisprijs € 5,00 p.p.p.n. 
extra.

Voor eenpersoonsreserveringen 
rekenen wij een toeslag van 30% op de 
aangegeven prijzen.

Vijfdaags
Op deze pagina’s staat een overzicht 
van alle aankomstdata voor vijfdaagse 
arrangementen. De prijs is per persoon 
en is afhankelijk van het kamertype die u 
hieronder kunt lezen. 

Alle boekingen van april tot en met 
oktober zijn inclusief een boottocht en 
keuze uit 1 gratis uitstapje.

November 2021
Zonder boottocht.
08-11-2021 € 199,95 pp 
15-11-2021 € 189,95 pp

Bij arrangementen waar u dit 
icoontje ziet kunt u een avond 
genieten van gezellige livemuziek!

Kerstmarkt special 2021
Zonder boottocht, maar met bustocht 
naar een grote Duitse Kerstmarkt.

22-11-2021 € 209,95 pp
06-12-2021 € 209,95 pp
13-12-2021 € 209,95 pp
23-12-2021 € 359,95 pp
30-12-2021 € 359,95 pp

Januari 2022
17-01-2022 € 199,95 pp
24-01-2022 € 189,95 pp
31-01-2022 € 199,95 pp

Februari 2022
07-02-2022 € 189,95 pp
14-02-2022 € 199,95 pp
21-02-2022 € 229,95 pp
25-02-2022 € 269,95 pp

Maart 2022
02-03-2022 € 269,95 pp
06-03-2022 € 199,95 pp
14-03-2022 € 199,95 pp
21-03-2022 € 209,95 pp
28-03-2022 € 199,95 pp

April 2022
04-04-2022 Zonder boottocht € 219,95 pp
11-04-2022 € 259,95 pp
18-04-2022 € 259,95 pp
25-04-2022 € 249,95 pp

Mei 2022
02-05-2022 € 269,95 pp
09-05-2022 € 279,95 pp
16-05-2022 € 269,95 pp
23-05-2022 € 289,95 pp
30-05-2022 € 269,95 pp

Juni 2022
06-06-2022 € 279,95 pp
13-06-2022 € 269,95 pp
20-06-2022 € 279,95 pp
27-06-2021 € 269,95 pp

Juli 2022
04-07-2022 € 279,95 pp
11-07-2022 € 269,95 pp
18-07-2022 € 279,95 pp
25-07-2022 € 269,95 pp

Augustus 2022
01-08-2022 € 269,95 pp
05-08-2022 € 279,95 pp
10-08-2022 € 269,95 pp
14-08-2022 € 279,95 pp
19-08-2022 € 279,95 pp
23-08-2022 € 269,95 pp
28-08-2022 € 269,95 pp

September 2022
05-09-2022 € 269,95 pp
12-09-2022 € 279,95 pp
19-09-2022 € 269,95 pp
26-09-2022 € 279,95 pp

Oktober 2022
03-10-2022 € 249,95 pp
10-10-2022 € 249,95 pp
17-10-2022 € 259,95 pp
24-10-2022 € 259,95 pp 
31-10-2022 Zonder boottocht € 249,95 pp



November 2021  € 149,95 pp

05-11-2021 19-11-2020
12-11-2021 26-11-2020

December 2021  € 144,95 pp

10-12-2021

Januari 2022   € 154,95 pp

21-01-2022 28-01-2022

Februari 2022  € 154,95 pp

04-02-2022 18-02-2022
11-02-2022 

Maart 2022  € 154,95 pp

11-03-2022 25-03-2022
18-03-2022

April 2022 € 149,95 pp

01-04-2022 22-04-2022
08-04-2022 29-04-2022
15-04-2022

Mei 2022 € 149,95 pp

06-05-2022 20-05-2022
13-05-2022 27-05-2022

Juni 2022 € 149,95 pp

03-06-2022 * 17-06-2022
10-06-2022 24-06-2022 
* Enkel als lang weekend voor € 229,95 pp

Juli 2022 € 149,95 pp

01-07-2022 22-07-2022
08-07-2022 29-07-2022
15-07-2022

Augustus 2022
Geen data.

September 2022 € 149,95 pp

02-09-2022 23-09-2022
09-09-2022 30-09-2022 
16-09-2022

Oktober 2021 € 149,95 pp

07-10-2021 21-10-2022
14-10-200 28-10-2022

Wintersport
Het hotel ligt te midden van

drie skipistes, waaronder de Hunau
piste en het grootste wintersportgebied 
ten noorden van de Alpen: Winterberg. 
Een ideale plek dus om uw favoriete 

sport te beoefenen!
De Kerst vieren zonder zorgen of het nieuwe jaar in met een knal kan allemaal bij Zur Schmitte!

Aan het einde van het jaar hebben wij namelijk speciale kerst- en Sylvesterarrangement!
Een volledig verzorgde 5-daagse vakantie tijdens de kerst of rond de jaarwisseling.

Kom helemaal tot rust en geniet van alles wat wij u te bieden hebben.
Een kerst- of sylvesterarrangement kost slechts € 359,95 per persoon exclusief toeslagen.

Aankomstdata 2021:

Kerstarrangement 23-12-2021 
€ 359,95 per persoon

Sylvesterarrangement 30-12-2021 
€ 359,95 per persoon.

Kerstmarkten in het Sauerland
Ontdek de Duitse kerstmarkten. In ons Sauerland zijn er tal van grote kerstmarkten. Vanaf midden 

november beginnen ze onder andere in Keulen, Dortmund, Düsseldorf en Oberhausen.
Met onze speciale kerstmarkt special bezoekt een van de grote Duitse kerstmarkten met een bus.

Weekend
Op deze pagina staat een overzicht van 
alle aankomstdata voor weekenden.
De prijs is per persoon en is afhankelijk 
aan het kamertype welke u op pagina 4 
kunt terugvinden.

Kerst of de jaarwisseling
bij Zur Schmitte

Aankomstdata 2022:

Kerstarrangement 23-12-2022 
€ 359,95 per persoon

Sylvesterarrangement 30-12-2022 
€ 359,95 per persoon.

5 dagen, 4 nachten.
Aankomst met koffie en gebak.
4 keer ontbijtbuffet.
4 keer lunch (of lunchbuffet) of lunchpakket met 1 consumptie zonder alcohol.
4 keer culinair drie of vier gangen diner.
1ste en 2de kerstdag een kerst lunchbuffet.

1 keer gebakbuffet met koffie en thee.
Gratis drank tussen 17.00 en 24.00 uur. Met o.a. bier, fris, wijn, jenever en vruchtensap.
Gratis koffie en thee.
1 x gratis zwemmen bij het openbare zwembad.
Iedere avond gratis entertainment en vermaak.
Inclusief bustocht met bezoek aan een grote kerstmarkt. (alleen bij kerstarrangement)
Een avond sfeervolle livemuziek in onze hotelbar.

Oudejaarsavond een uitgebreid en feestelijke diner. Een avond met lekkere hapjes, 
champagne en spetterende vuurwerkshow! (drankjes inclusief van 17.00 tot 02.00 uur)
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Wij kunnen tot maximaal 
36 personen boeken.
Aankomst mogelijk vanaf 12.00 uur 
met mogelijkheid tot lunch. Kamers 
zijn op aanreisdagen beschikbaar 
vanaf 15:00 uur.
Uitchecken voor 10:30 uur.
Betaling alleen contant of
via overschrijving.
Kinderen tot 2 jaar gratis,
vanaf 2 tot 12 jaar 30% korting.
Huisdieren zijn welkom!
Per huisdier € 6,- per nacht.
Speciale aanbiedingen kunt u op 
onze Facebook pagina vinden of 
via www.zurschmitte.nl.
Bij mindervalide, geen trap kunnen 
lopen of allergieën gaarne vooraf 
bij uw boeking melden.
Bar sluit om 00:30.
Receptie is geopend van
07:00 tot 24:00 uur.
Bij aankomst gratis activiteiten 
boekje ter waarde van € 6,95.
Gratis Sauerland kaart aan te vragen 
bij een vijfdaags arrangement, 
hierbij vele kortingen op uitstapjes 
en gratis reizen met de bus door
het Sauerland.

Zur Schmitte in het kort

Een terras met mooi groot grasveld.

TV-ruimte met flatscreen
inclusief Fox Sports.

Gratis WiFi in het hele hotel.

Alle aangegeven prijzen zijn in euro uitgedrukt, 
exclusief plaatselijke toeslagen a € 2.00 p.p.p.n 
en afhankelijk aan het type kamer dat u wilt 
reserveren. Prijswijzigingen en drukfouten onder 
voorbehoud. De aankomstdata kunnen afwijken. 
Wij raden altijd aan om onze website 
www.zurschmitte.nl te raadplegen daar deze 
dagdagelijks kan worden aangepast.

Een eigen badkamer met douche en 
toillet.

Kamerfaciliteiten

Televisie (Nederlandse en
Vlaamse TV-zenders).
Zitje.
Een comfortabel tweepersoonsbed.

Wij hebben drie kamertypes:
Standaard, Comfort en Comfortplus.
De verschillen tussen deze kamertypes 
staan vermeld op pagina 4.
Alle kamers hebben standaard:

Verder bieden wij u

Een overheerlijk restaurant.


