TE GAST
IN MÜNSTERLAND
Vakantiewoningen
Appartementen
Vakantiehuis

Hartelijk welkom in Wettringen.
Wilt u uw vakantie doorbrengen in Münsterland en bent u op zoek naar een mooi onderkomen?
Of wilt u hier overnachten in het kader van uw werk of een familiebezoek?
Wij bieden een ruime keuze aan vakantiewoningen, appartementen en kamers, die u uitnodigen
tot een comfortabel verblijf. Ook voor u zit daar zonder meer een geschikte accommodatie bij.

Met de oprichting van AGENTUR MEHR MÜNSTERLAND (amm)
hebben wij ons dienstenaanbod verder kunnen uitbreiden.
Wij bieden individuele arrangementen voor vakantie en vrije tijd:
Kanovaren of fietsen, groeps- of clubprogramma, bedrijfsuitje of verjaardagsfeestje
– alle aanbiedingen kunnen helemaal worden afgestemd op uw individuele wensen.
Een persoonlijke ondersteuning van idee tot verwezenlijking is bij ons vanzelfsprekend.
Want wij willen graag, dat u zich hier prettig voelt.
Uw
Bernadette Göcke en team
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Göckes Haus und Garten
5

Vakantiewoningen/kamers		
voor max. 22 personen		
vanaf € 20,- per persoon/nacht

Telefoon: +49 (0) 25 57 – 92 94 71
www. goeckeshausundgarten.de

Remise am Ellenbogen
Inhoud
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Appartementen/kamers
voor max. 18 personen		
vanaf € 30,- per persoon/nacht

Telefoon: +49 (0) 25 57 – 92 94 71
www.agentur-mehr-muensterland.de

Göckes Haus und

Garten

Villa Mia
16

22
4

Vakantiehuis/kamers
voor max. 18 personen		
vanaf € 20,- per persoon/nacht

Telefoon: +49 (0) 25 57 – 92 94 71
www.agentur-mehr-muensterland.de

Adressen en routebeschrijving
5

Midden in Wettringen, in het hart van Münsterland, begroeten
wij u in onze verzorgde tuin van bijna 5.000 m², met interessant
ingerichte zithoeken, een groot gazon, een barbecue en een
ovenhoek met oude steenoven. Het “kleine paradijs” nodigt u uit
tot ontspanning en spel.

Göckes Haus und Garten

Göckes Haus und Garten

Hartelijk welkom
in Göckes Haus und Garten

Göckes Haus und Garten beschikt over twee woningen op de
bovenverdieping en twee woningen op de begane grond. De kamers
kunnen onderling worden gecombineerd afhankelijk van het aantal
personen, zodat iedere individuele wens kan worden vervuld.
Wij stellen ook graag een individueel wellnessprogramma
voor u samen en kunnen massage en pedicure aan huis regelen.
Bel ons: Telefoon +49 (0) 25 57-92 94 71
of kijk voor meer informatie op:
www.goeckeshausundgarten.de
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Werner en
Bernadette Göcke

7

Uitrusting van de woningen

“Gezellig samenzijn”

» Balkon met tuinmeubilair en zitplaatsen

In onze nieuwe gezelschapskamer kunt u in alle rust
gezellig bijpraten met een kopje koffie of thee.

» Beddengoed en handdoeken worden door
ons verzorgd
» Satelliet-kleurentv en radio
» Koffiezetapparaat
» Snelkoker
» Koelkast
» Magnetron
» Oven
» Vaatwasmachine
» Stofzuiger
» Wasmachine in de afzonderlijke wasruimte
» Haardroger
» Boeken en spelletjes
» Kinderbed en hoge kinderstoel beschikbaar

Göckes Haus und Garten

Göckes Haus und Garten

» Broodrooster

» Huisdieren toegestaan
» Autoparkeerplaats direct bij het huis
Op aanvraag zenden wij u gaarne onze prijslijsten. Verder
kunt u op onze website talrijke foto’s van onze woningen
vinden, om een nog betere indruk te krijgen:
www.goeckeshausundgarten.de
8
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Göckes Haus und Garten:

Göckes Haus und Garten

Göckes Haus und Garten

Plattegrond – Woningen met talrijke gebruiksmogelijkheden.

Begane grond
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Op de begane grond liggen twee woningen.
De kleine woning biedt plaats aan 2-4 personen. De
grote woning beschikt over een slaapkamer met tweepersoonsbed, een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden,
een lichte badkamer met bad en douche, een aparte keuken met eethoek en een woonkamer met slaapbank.

Bovenverdieping
De twee vakantiewoningen op de bovenverdieping
en de twee woningen op de begane grond kunnen met
elkaar worden gecombineerd, zodat flexibel kan worden
ingespeeld op alle behoeften.
Direct naast het huis ligt een speeltuin.

De woningen op de bovenverdieping zijn afzonderlijk
via een buitentrap te bereiken. Beide beschikken over
een slaapkamer met tweepersoonsbed, een slaapkamer
met twee eenpersoonsbedden, een comfortabele woonen eetkamer met volledig uitgeruste keuken en een
lichte badkamer met douche en bad.

De ene woning beschikt over twee badkamers, waarvan één met douche. In beide woningen bevindt zich
een wandmeubel met twee extra opklapbedden.
De sauna, die direct vanuit de woningen kan worden
bereikt, kan op afspraak worden gebruikt.
11
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“Remise am Ellenbogen” (appartementenhuis)

Uitrusting

Midden in het dorpje Wettringen in Münsterländ, vlakbij
de graafschap Bentheim en de Nederlandse grens, staat een
landhuis om te zoenen.

» Alle ruime appartementen (35 m²) liggen
geheel op de begane grond..

De Westfaalse wagenremise, oorspronkelijk een stalling voor
rijtuigen en koetsen, kreeg interieurdesigner en fervent koetsier Heinrich Kemper samen met zijn familie het idee om ee
nieuwe woonvorm te ontwikkelen. Het concept van wonen in
rustieke sfeer werd hier opnieuw ontdekt.
De prachtige remise herbergt vijf units, waarin fietsers, mensen op korte vakantie en liefhebbers van exclusief wonen op
het platteland zich helemaal thuis zullen voelen.
De appartementen zullen daarnaast ook zeker inspiratie bieden aan wie nog niet precies weet, wat hij met zijn eigen vier
muren wil doen. Ieder appartement heeft een geheel eigen
flair. Laat u zich door de diverse woonbelevenissen inspireren.
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» Op verzoek kunnen een- of tweepersoonsbedden worden geboekt..
» Iedere unit biedt plaats aan twee tot
maximaal vier personen.
» Vier appartementen zijn voorzien van
een volledig uitgeruste keuken.
» Fietsenstalling en parkeerplaats staan
direct voor iedere woning ter beschikking.

Remise am Ellenbogen

Een villa om te zoenen

» Iedere woning biedt bovendien zitgelegenheid buiten, onder de voor de remise
kenmerkende dakoverstek.

13

Remise am Ellenbogen
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“Noords-Scandinavisch“

“Mediterraan”

“Klassiek en elegant”

“Modern en puristisch”

“Landhuisromantiek”

Achter de waterblauwe deur van de eerste woning ervaart u de Noordse fris- en helderheid
die de charme van de Scandinavische landen tot
uitdrukking brengt.

De bezoeker staan achter de mosterdkleurige deur onder meer een sauna en een
wellnessbereik te wachten. De natuurkleuren die de zomer doen opleven en ’s winters
de ziel verwarmen.

Achter de donkergroene deur wordt u verrast
door een lieflijke atmosfeer die met
klassieke en tijdloze elegantie zowel jong als
oud aanspreekt.

In het modern-puristisch ingerichte appartement wijkt niets van het wezenlijke af.
Zwart/witte elementen in combinatie met
verwarmende kleurschakeringen geven ruimte
tot leven en tot rust.

De landelijke romantiek van berg of
platteland, ver van het stadstumult, komt
achter de donkerrode deur volledig tot
uitdrukking.

Remise am Ellenbogen

Woonbelevenis in de remise

4
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Hartelijk welkom in “Villa Mia”
Onze Villa Mia biedt plaats aan 8 – 11 personen.
Het is een vrijstaand vakantiehuis, op een rustige maar
dicht bij het dorp gelegen locatie.

Villa Mia

» Op de begane grond bevinden zich de keuken met fornuis,
magnetron, broodrooster, koffiezetapparaat, vaatwasmachine,
een woonruimte met grote eettafel, de woonkamer, een dubbele
slaapkamer en wc/bad en douche.

Villa Mia

» Villa Mia heeft 140 m² woonoppervlak.

» Op de bovenverdieping bevinden zich 3 slaapkamers met elk 2
bedden (extra bed mogelijk), een badkamer met wc en douche,
en een kitchenette.
» Bij de villa hoort een 500 m² grote tuin met barbecueplaats die
door onze gasten vrij kan worden gebruikt.
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» Profiteer van de vrijetijdsmogelijkheden in de omgeving:
Ga lekker shoppen in het FOC (Factory Outlet Center) in
Ochtrup of ontspan uzelf in het mineraalwaterbad in
Bad Bentheim. Informatie over de omgeving kunt u in onze
woningen vinden.
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Wij bieden een afwisselend
programma met aanbiedingen
en activiteiten.
Programma-aanbiedingen

Programma-aanbiedingen

Wilt u zich ontspannen in Münsterland maar ook wel eens creatief
recreëren? Wilt u eens rustig bijpraten met een kop koffie of liever met
uw kinderen een spannende kanovaart op de Vechte maken?
Dan is ons activiteitenaanbod precies wat u zoekt. Als u ons vooraf in
kennis stelt, organiseren wij graag een vrijetijdsprogramma voor u.
Koffiegenot

Op culinair gebied bieden wij:
» Ontbijtbuffet		
» Wijnproeven		
» Radelmahl 		

» Specialiteiten uit de steenoven
» Lekkers van de grill en uit de pan
» Happen en Trappen

Onze gezondheidsaanbiedingen:
» Yoga in de tuin		
» Cosmetische verzorging
» Massage		 » Voedingsadvies
» Sauna in huis		
» Pedicure en manicure
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Creatieve schilderworkshop

Seminar kruidenkunde

Gevarieerd ontbijtbuffet
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Creatieve aanbiedingen:
» Schilderworkshop
» Fotoshooting
» Kruidenkunde

» Zwemmen
(waterparken in de nabije omgeving)
» Voetbal, handbal, tennis (in het dorp)
» Bouleterrein in de buurt
» Fietsen, wandelen
» Kanovaart op de Vechte
» Huifkar- en koetsritten
“Levendige dorpsrit”
Voor groepen vanaf 10 personen

Na de begroeting met de traditionele
dorpsdrank gaat u met bolderkar en catering
op een ca. twee uur durende wandeltocht
waarop u bij verschillende plekken aan
leuke activiteiten kunt deelnemen.
Met gezamenlijk diner ter afsluiting.

Programma-aanbiedingen

Programma-aanbiedingen

Actieve recreatie:

Prijs p.p.: € 29,50
Kinderen tot 12 jaar halve prijs
20
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Aanspreekpartner:
Mw. Bernadette Göcke
Metelener Straße 20
48493 Wettringen
Telefoon:		+49 (0) 25 57 – 92 94 71
Mobiel: 		+49 (0) 177 – 296 69 50
Fax: 		+49 (0) 25 57 – 92 94 76
info@agentur-mehr-muensterland.de
www.agentur-mehr-muensterland.de
kontakt@goeckeshausundgarten.de
www.goeckeshausundgarten.de

meegefinanceerd door

Europäische Union
Europese Unie

www.deutschland-nederland.eu

Niedersächsische
Staatskanzlei

Adressen und Anfahrt

Adressen und Anfahrt

AGENTUR MEHR MÜNSTERLAND
“Göckes Haus und Garten”
“Remise am Ellenbogen”
“Villa Mia“
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AGENTUR MEHR MÜNSTERLAND

www.agentur-mehr-muensterland.de
info@agentur-mehr-muensterland.de

End-Entwurf
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