
Ferienwohnung Panoramablick 
 

 
 
Accommodatie Type: 
 
Deze comfortabele vakantiewoning bevindt zich op de eerste verdieping van het nieuwe gebouw en heeft een 
oppervlakte van 68 m² . 
 
Inrichting: 
 
De woning heeft een woonkamer met tv, video, twee slaapkamers, een inbouwkeuken met eettafel geschikt voor 4 
personen en een badkamer met douche en toilet. Het uitzicht vanuit uw slaapkamer venster is richting het noorden 
en naar het aangrenzend bos. De keuken is  volledig uitgerust en beschikt over een: fornuis, oven, magnetron, 
koelkast, vaatwasser, broodrooster, theepot, waterkoker, volautomatisch koffiezetapparaat, handmixer, potten, 
pannen, kommen, schalen, servies en bestek. Bij de woning hoort ook een prachtig balkon! Tijdens het ontbijt kunt 
u vanaf het grote, overdekte balkon genieten van een prachtig uitzicht op de Weser-vallei. Op verzoek verzorgen 
wij ook uw ontbijt met vers geleverde broodjes. en eieren van de gelukkige kippen. Natuurlijk heeft deze 
vakantiewoning ook draadloos internet. Verder beschikbaar zijn een kinderbed, kinderstoel en babybadje. De 
wasmachine en vriezer zijn te vinden in de kelder. Vanuit uw eigen tuin kunt u kalkoenen, kippen, paarden en 
geiten zien en lammeren zien spelen in de wei. Er is ook een zithoek met barbecue, wip, trampoline en een zandbak 
met speelgoed. Voor de kinderen hebben we tafeltennis, tafelvoetbal, basketbal, voetbal, step, loopfiets en nog veel 
meer! 
 
Ligging: 
 
Rustige ligging in het landschap, middenin de natuur, weg van alle drukte, heerlijk genieten en ontspannen! 
 
Omgeving en Bezienswaardigheden: 
 
Rond het huis zijn de weiden en het aangrenzende bos met wandelpaden. Ook kunt u hier Nordic Walking 
beoefenen op paden in verschillende moeilijkheidsgraden of u boekt een avontuurlijke tour met mij als 
gecertificeerde wandelgids voor gasten. 
 
Prijzen: 
 
De prijs voor de vakantiewoning is afhankelijk van de verblijfsduur en het aantal personen. 
U betaald bijvoorbeeld, voor 5 overnachtingen, voor 1-2 personen € 55 per nacht en voor 3-4 personen € 65 per 
nacht. Inbegrepen in de prijs en aanwezig zijn: alle nutsvoorzieningen, draadloos internet, beddengoed, handdoeken 
en badhanddoeken. De eindschoonmaak is ook inbegrepen. Uw huisdieren zijn van harte welkom! 
 
Contactinformatie: 
 
Ferienwohnung Panoramablick - Vilja Häfemeier 
Hauptstr. 20 - D-31737 Rinteln  
Telefoonnummer: +49-5751-7791  
Internet: https://panoramablick-rinteln.de/  
Emailadres: ferienwohnung-panoramablick@online.de 

https://panoramablick-rinteln.de/
mailto:ferienwohnung-panoramablick@online.de


 
 


