Landal Sonnenberg

Landal Sonnenberg ligt op een bosrijk bergplateau midden tussen de wijnvelden.
De regio is vooral bekend vanwege de Moezelwijnen. Maar naast wijnproeven, kunt u
in dit gedeelte van Duitsland net zo goed golfen, parachutespringen, zweefvliegen,
ballonvaren of paardrijden.
U vindt hier alle faciliteiten voor een inspirerende vergadering, een succesvolle
teambuilding of een gezellig familie- of bedrijfsevent. Het park ligt op 28 km van Trier,
direct gelegen aan de A1.

De mogelijkheden
Dit bungalowpark beschikt over 216 bungalows en 29 appartementen en multifunctionele zalen.
De bungalows liggen op een bergplateau in de bossen direct tussen de wijngaarden. Het is een perfecte locatie voor het
organiseren van:
•	Events voor elke groepsgrootte zoals afdelingsuitjes en feestavonden (van 2 tot 1.350 personen)
• Eén- of meerdaagse vergaderingen
• Dit park is ook exclusief te huren als ‘je eigen park’

De faciliteiten
Landal Sonnenberg heeft u het volgende te bieden:
• Een full-service concept: alles op één park midden in de natuur
•	Diverse overnachtingsmogelijkheden in de 216 bungalows en 29 appartementen tot maximaal 1.350 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 35 personen
Timber’s Brasserie, Take Away en Parkshop
Draadloos internet op het gehele park en de zalen (tegen vergoeding)
Gratis parkeergelegenheid

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportieve programma’s op het park georganiseerd door eigen professioneel Fun & Entertainment team
Overdekt zwembad met zonnebank
Bowlingbanen, poolbiljart, airhockey en klimwand
Boogschiet- en midgetgolfbaan
Fiets- en mountainbikeverhuur
Quadtouren
Wijnproeverijen
Wandeltochten
Indoorspeelparadijs voor kinderen tot 12 jaar
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Buitengewoon zakendoen
Adres
Landal Sonnenberg
Sonnenberg 1
D-54340 Leiwen/Moezel
Duitsland

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

Landal Sonnenberg

15-00872

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

