
Landal Eifeler Tor 

De mogelijkheden
Resort Eifeler Tor beschikt over 96 villa’s en 74 appartementen, twee conferentieruimten, een business bar en twee res-
taurants; Het Heimbacher Brauhaus en het Italiaanse “Casa Ruscello”. De villa’s en appartementen liggen op een helling 
met uitzicht over de rivier de Rur. Het is een perfecte locatie voor het organiseren van:

• Events voor elke groepsgrootte zoals bedrijfsuitjes en feesten (van 2 tot 1.100 personen)
• Eén- of meerdaagse vergaderingen, trainingen of conferenties
• Na afloop kunt u borrelen in onze business bar
• Dit park is ook exclusief te huren als ‘je eigen park’

Landal Eifeler Tor ligt op een heuvel, met een adembenemend uitzicht op de rivier de Rur 
en middenin het Nationale Park Eifel. De regio staat bekend om haar unieke uitstraling, 
prachtige natuur en enorme diversiteit. Dit dankt zij aan de vroegere vulkanische activiteit 
in het gebied. U kunt hier prachtig wandelen, fietsen of bijvoorbeeld deelnemen aan één 
van de Ranger tours. Daarnaast is de nabije omgeving, met natuurgebied Wilder Kermeter, 
de Rursee en de rivier de Rur, ook uitermate geschikt voor teambuildingsactiviteiten. 

Kortom, u vindt hier alle faciliteiten voor een inspirerende vergadering, een succesvolle 
teambuilding of een gezellig familie- of bedrijfsevent. Het park is vanuit Utrecht binnen 
2,5 uur te bereiken en ligt 90 km van Maastricht, nabij de A1 en andere uitvalswegen. 

http://www.landalbusinessline.nl/nl-nl/events/park


De faciliteiten
Landal Eifeler Tor biedt u het volgende: 
• Een full-service concept: alles op één park midden in de natuur
•  Diverse overnachtingsmogelijkheden in de 96 villa’s en 74 appartementen tot maximaal 1.100 personen. Van een 

basisovernachting tot een aangekleed verblijf in een comfortabele of luxe bungalow met sauna en solarium, inclusief 
ontbijt 

• Diverse vergaderfaciliteiten van 2 tot 148 personen
• Het Heimbacher Brauhaus, met ons zelfgebrouwen Heimbacher Bier en Duitse specialiteiten
• Het Italiaanse restaurant “Casa Ruscello”, Snackbar “Der Turm”, Parkshop
• Rureifel Tourismus informatiepunt
• Gratis draadloos internet op het gehele park en in de zalen
• Gratis parkeergelegenheid

•  Overdekt zwembad en buitenbad
•  Wellness met sauna, zonnebank en massages
•  Fiets- en mountainbikeverhuur
•  Wijn- en bierproeverijen
•  Wandel- en fietstochten met of zonder begeleiding
•  Bevertours met ervaren bevergids 

De zaalindeling

Zaal m2 Boardroom Carré U-vorm Klas/School Cabaret Theater Feest

Kleine 

conferentiezaal 

‘Raum  Rurblick’
56 20 25 20 25 25 50 -

Grote 

conferentiezaal

‘Torsaal’
191 60 50 40 80 80 148 150

Business Bar 75 - - - - - - 120

Heimbacher 

Brauhaus
128 - - - - - -

Op 

aanvraag

“Casa Ruscello”
155 40 - - - - -

Op 

aanvraag

Adres
Landal Eifeler Tor 
Schwammenauel 6 
52396 Heimbach 
Duitsland

Interesse? 
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met:

Landal Business Line
Postbus 175
2260 AD Leidschendam
T: +31 (0) 88 205 98 88
F: +31 (0) 88 205 98 89
E: businessline@landal.nl
www.landalbusinessline.nl
Volg ons op @Landalzakelijk
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