
INFO voor je verblijf
Van Harte Welkom!
Wat leuk dat jullie op vakantie komen in onze accommodatie. 
Een heerlijke plek, waar je nog echt de natuur en de rust van de 
prachtige Sauerlandse bergwereld kan beleven. Maar ondanks 
de rustige ligging ook nog zo bij alle attracties in de omgeving 
bent, zoals de skipistes, Fort Fun Abenteurland, de bezoekersmijn 
van Ramsbeck en Winterberg met zijn vele attracties. Geniet van 
de natuur, de bossen en maak prachtige wandelingen. Let goed 
op, want je kan regelmatig hertjes, eekhoorntjes, vossen en wilde 
zwijnen spotten. Echt avontuur!

Deze info-brochure hebben we gemaakt om optimaal voorbereid 
op reis te gaan en alvast de meeste vragen te beantwoorden. 
Missen jullie nog iets? Neem dan gerust contact met ons op!

Aankomst
We willen jullie vragen ongeveer een uurtje voor aankomst even 
contact op te nemen met onze huismeesters, zodat zij jullie kunnen 
ontvangen. Onze huismeesters zijn Nynke en Michael Steinrücke, 
ze wonen vlakbij dus als er problemen of vragen zijn kunt u bij hen 
terecht. Ze zijn bereikbaar op: +49 162-7177960. 

Huisregels
Elpe is een fantastische plek voor natuurliefhebbers en rustzoekers. 
Hier hoor je de vogels fluiten, het water stromen en de wind door 
de bomen ruisen. Puur natuur. Om al onze gasten van deze unieke 
ervaring te laten genieten vragen we u respectvol om te gaan met 
de omgeving en elkaar.  Luide feesten en harde muziek passen 
daar niet bij.

Om iedereen optimaal te laten ontspannen hanteren we een 
nachtrust van 22.00 - 8.00 uur, zodat ook iedereen goed slapen 
kan. Natuurlijk snappen we ook dat niet iedereen zo vroeg in bed 
wil liggen. Dus ga dan lekker binnen verder met gezellig samen 
zijn: binnen in het huis met de ramen dicht en de muziek zachtjes 
of uit.
• Na 20.00 vragen we u rustig te zijn buiten
• Tussen 22.00 - 8.00 vragen we u rekening te houden met de 

nachtrust
• Op het terras en in de tuin is muziek niet toegestaan, binnen 

muziek enkel op zacht volume
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Wat mee te nemen?
Basis: Onze appartementen en groepshuizen zijn op basis van 
zelfvoorziening. Wij zorgen voor een goede start met een basissetje 
met o.a. een paar vuilniszakken, keukendoekjes, afwasmiddel, 
vaatwasblokjes, theedoek, keukenhanddoek en een wc-rol op 
ieder toilet. Indien je meer nodig hebben dien je dat zelf te kopen.

Inventaris: De appartementen zijn zo uitgerust dat u alle 
comfort en dagelijkse dingen heeft. Zo is de keuken uitgerust 
met elekrtisch fornuis (4 pitten), afzuigkap, koffiemachine, 
waterkoker, oven en broodrooster. Daarnaast is er een ruim 
assortiment aan pannen, borden, glazen, bestek etc. Dit hoeft u 
dus zelf niet allemaal mee te nemen.

Beddengoed: Alle bedden zijn uitgerust met eenpersoons 
matrassen, dekbedden en hoofdkussens. Lakens kunt u zelf 
meenemen of huren voor €8 per bed. Het gebruik van lakens is 
ivm hygiëne verplicht. Handdoeken dient u zelf mee te nemen.

Praktische Informatie
Kinderbedjes en stoelen: Deze zijn op aanvraag gratis te 
gebruiken. De reisbedjes hebben een vrij dunne bodem, we 
raden daarom aan zelf een extra matrasje mee te nemen.

Honden: nette honden zijn van harte welkom, de kosten zijn €20 
per verblijf. Honden mogen niet op de bedden of banken.

Ontbijt & broodjesservice: Bij het Südtiroler Backhaus in Elpe 
kunt u heerlijk ontbijten, lunchen of dineren. Je kunt er ook verse 
broodjes, taarten en ijs kopen. Heeft u veel broodjes nodig? 
Bestel ze dan vooraf zodat ze vast klaar liggen, vraag ons naar 
de bestellijst en de mogelijkheden. 

Voordeur: Omdat er meestal meerdere gasten zijn dient de 
voordeur altijd van het slot te zijn, draai deze dan ook nooit op slot! 
(enkel als u een geheel huis huurt)

Afval scheiden: In Duitsland dient u afval te scheiden. Glas kan 
in de dozen in de kelder, plastic en kunststoffen (zoals melk- en 
frisdrankpakken) dient u in de gele vuilniszakken te deponeren in 
de kelder of op het rek op de parkeerplaats. Op de parkeerplaats 
staan twee containers, de kleine blauwe is voor papier en karton en 
in de grote kan het restafval. 

Spellen en DVD’s: Op de bovenste verdieping staat een kast met 
gezelschapsspellen en DVD’s. Deze kunt u gratis gebruiken, maar 
zet het als u klaar bent weer terug in de kast.

WiFi: Er is gratis internet aanwezig. Het wachtwoord vindt u in uw 
appartement. Wij wijzen u er op dat het down- en uploaden van 
torrents ten strengste verboden is in Duitsland. Misbruik hiervan 
kan hoge boetes opleveren die voor uw rekening zijn.

Parkeren: Parkeren is enkel toegestaan in de vakken. Er zijn twee 
parkeerterreinen, een naast huis 13 en een naast huis 9. Wanneer 
u een elektrische auto wil opladen is dat mogelijk, neem even 
contact op met de huismeester.

Speeltuin: In de tuin voor huis 13 is een speeltuin aanwezig met 
een aantal speeltoestellen. Deze zijn toegankelijk voor alle kleine 
gasten van Elpe Apartments. 

Supermarkt: De dichtst bijzijnde supermarkt is de NETTO in 
Siedlinghausen, op de weg naar Winterberg. Wat verder richting 
Winterberg in Siedlinghausen vindt u ook een ‘Getränkemarkt’, 
diverse banken, een slager, bakker en restaurants. Een mega-
supermarkt bevindt zich in Winterberg, als u bij de rotonde 
rechtdoor Winterberg in rijdt, na het station ligt deze aan de rechter 
kant (Edeka en Aldi). Hier kunt u ook het gemakkelijkst parkeren 
voor Winterberg centrum. Eerste 90 minuten gratis, daarna €0,25 
per 30 min. Haal wel altijd een kaartje!

Wasmachine en droger: In de kelder staan een wasmachine 
en droger tot uw beschikking. Voor 3.50 euro per machine per 
keer kunt u ze gebruiken, deze kosten graag afrekenen met onze 
huismeesters. 

Schade: Heeft u tijdens u verblijf iets gebroken of is iets kapot 
gegaan? Kan gebeuren natuulijk! Meld dit aub bij de huismeester. 



Uit  eten 
In de omgeving is een zeer divers aanbod van restaurants, over 
het algemeen is de kwaliteit zeer goed en de prijzen vriendelijk, 
met name buiten Winterberg en Willingen. Dit zijn onze ‘geheime 
tips’, gemütlich en verrukkelijk eten voor een fijne prijs:
Landhotel Albers (Bödefeld): Fijn restaurant met zeer uitgebreide 
keuken en veel wild in het seizoen. Voor grotere groepen hebben 
ze ook speciale zalen, ideaal! Adres: Graf-Gottfried-Straße 2 in 
Bödefeld Tel: +49 2977 213 Afstand: 6km 
Die Sperre (Siedlinghausen): Modern Duits restaurant, dat 
traditionele gerechten graag verwerkt tot originele en verrassende 
gerechten. Voor de meer culinaire avond, er is ook een fijne 
biergarten en speeltuin in de zomer. Mooie locatie in het groen. 
Adres: Sorpestraße 80 in Siedlinghausen Tel: 02983 - 9743966 
Afstand: 7km
Gasthof zur Post (Olsberg): Zeer gemütlich gasthof met 
excellente keuken met veel wildgerechten. Serveersters in 
klederdracht, kan erg druk zijn dus reserveren. Adres: Markt 1 in 
Olsberg Tel: +49 2962 97400 Afstand: 12km
Südtiroler Backhaus (Elpe): In het dorp zelf zit een fijne bakker 
waar je ‘s ochtends verse broodjes kan halen of kan ontbijten. Voor 
de middag en avond hebben ze ook een lekkere kaart met o.a. 
huisgemaakte burgers en goede pizza’s. Afstand: 500m
Gasthof zur hohen Hunau (Obersorpe): Traditioneel Duits 
familiebedrijf, waar oma nog in de keuken staat en die is het koken 
zeker niet verleerd! Zeer vriendelijk geprijsd. Adres: Obersorpe 1 in 
Obersorpe Tel: +49 2975 541 Afstand: 17km
Gasthof Nieder (Heringhausen): Gezellig traditioneel Duits 
gasthof, vooral de stube is erg gezellig. Goed eten en fijne porties. 
Adres: Bestwiger Str. 62 in Heringhausen, Tel: +49 2904 2388 
Afstand: 9km
Dorfalm (Winterberg): Traditioneel restaurant/café in chalet-stijl 
met veel hout, lederhosen en gezelligheid. Ook groot zonneterras, 
echt authentiek Duits eten Adres: Am Waltenberg 55 in Winterberg 
Tel: +49 2981 929592 Afstand: 13km

Wintersport
Vlakbij Elpe liggen diverse sneeuwzekere wintersport gebieden. De 
dichtstbijzijnde zijn de kleine gebieden van Fort Fun en Bödefeld. 
Verder weg liggen de grotere skigebieden van Winterberg, 
Willingen, Altastenberg en Neuastenberg. Voor de gebieden kun 
je losse dag- of meerdagenpassen kopen. Vanaf drie dagen is 
het mogelijk om de Sauerland Wintersport Arena skipas te kopen, 
hiermee kunt u in alle aangesloten skigebieden skiën. Deze kaarten 
zijn te koop bij iedere dallift.

Skiverhuur en skischolen bevinden zich ook bij de dalliften, de 
makkelijkste plek vanuit Elpe is bij de Poppenberg, gelegen bij 
de golfbaan en Landal Greenparks. Wie goedkoper materiaal wil 
huren kan terecht bij de skiverhuur in Silbach.

Wandelen
Vanaf het appartement: direct vanuit uw appartement beginnen 
diverse wandelroutes, deze zijn gemarkeerd. Beneden in het dorp 
op het pleintje/veldje langs de bakker staat een bord met daarop 
alle wandelroutes in en rond het Elpetal, hier komen ook alle routes 
samen. Ook in de hal naast de voordeur hangt een wandelkaart 
van de omgeving. Enkele van de mooiste routes die direct vanuit 
uw appartement vertrekken:
-Naar waterval Plästerlegge, de grootste waterval van Sauerland.
-Naar de Elper Hütte en berg Steinmarkskopf, een wandeling met 
mooie uitzichten.
-Panoramarondje Elpe via de Kerbercker Siepen en Hirtenweg.

In de omgeving: prachtige wandelroutes zijn er natuurlijk ook in 

de nabije omgeving van Elpe te vinden. Hier een kleine greep uit 
onze favorieten:
De Bruchhauser Steine: hier kun je delen van de Rothaarsteig 
lopen rond indrukwekkende rotspartijen in een beschermd 
natuurgebied. Een absoluut hoogtepunt van Sauerland,
bezoek ook het infocentrum (zie attracties). Routes starten in 
Bruchhausen.
Hochheide:De Hochheide is zoals de naam al zegt een bergplateau 
met prachtige heidevelden. Hier vind je ook de Hochheidehütte en 
een uitzichtstoren. Bereikbaar met de de skilift vanuit Willingen of 
per auto vanuit Niedersfeld. Diverse rondwandelingen of neem de 
lift omhoog en loop weer naar het Willingen.
Ruhrquelle: Vlakbij Winterberg ontspringt de Ruhr, naamgever van 
het Ruhrgebiet. Vanuit hier kun je mooi wandelen naar Winterberg-
centrum en weer terug via een andere weg. Routes starten bij de 
parkeerplaats aan de L740 Winterberg-Küstelberg.
Hellekloof: Eigenlijk midden in Winterberg ligt de bron van 
de Helle. Dit is niet zomaar een beek, want dit beekje heeft een 
magische kloof uitgesleten in het landschap. Tevens het startpunt 
van de beroemde wandelroute de Rothaarsteig. Bahnhofstraße, 
Winterberg.
Sorpetal: Prachtige wandeling naar een van onze favoriete 
restaurantjes (Zur hohen Hunau). Loop vanaf Großes Bildchen bij 
de splitsing L742 naar Rehsiepen en de K75 naar Altastenberg via 
het prachtige Sorpetal naar Obersorpe.
Hohen Hunau: Dezelfde eindbestemming, maar een hele andere 
(langere) wandeling: loop vanaf Bödefeld of Osterwald door het 
natuurgebied de Hohen Hunau naar Obersorpe.
Kahler Asten: Een kleine klassieker in Sauerland, het hoogste 
punt bedekt met een uitgestrekte heide. De meeste routes starten 
bij het gasthof op de top, grote parkeerplaats.

Fietsen & mountainbiken
Bike Arena Sauerland: Bike Arena Sauerland staat bekend als 
een zeer uitgebreid fietsgebied met uitgezette routes voor zowel 
toerfietsen, racefietsen als mountainbiken. In de kelder van het 
gebouw is ruimte om uw fiets te stallen, gebruik daarvoor de trap 
buiten langs de voordeur. Fietsen en mountainbikes kan je in 
Winterberg, Willingen en Olsberg overal huren. Voor alle routes zie 
www.bike-arena.de. Een mapje met fietsroutes vind u in de hal bij 
de folders.

Wanneer u vertrekt
Bij vertrek:
• Uitchecken tot 10.00, op zondag tot 20.00
• Alle lampen uit doen en ramen sluiten
• Afwas gedaan, vaatwasser leeg en in de kasten
• Gehuurd beddengoed in de kelder leggen bij de wasmachine
• Afval op de daarvoor bestemde plaats (zie afval scheiden)
• Sleutel aan de buitenzijde van de deur in het slot steken

Afval scheiden:
• Plastic en drinkpakken in gele zak in kelder
• Glas in doos in kelder
• Papier in blauwe container op de parkeerplaats
• Restafval in de grote container op de parkeerplaats

Bij vragen neem contact op met Nynke (tel +49 162-7177960)
• Gebreken in of rondom huis graag direct melden
• Eventuele aangerichte schade aan meubilair of inventaris


