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Het elegante Göbel’s Landhotel in Willingen is het stamhuis van de hotelgroep
Foto’s: Göbel’s Landhotel Willingen

In het stamhuis van Göbel’s hotel-groep:
Göbel’s Landhotel Willingen

H

et Göbel’s Landhotel in het hartje van
Willingen is in diverse opzichten bijzonder. Het elegante vier-sterren hotel
aan de Briloner Straße is het stamhuis, van waaruit de Göbel’s hotelgroep ontstond.
Die omvat in het midden van Duitsland o.a. 14
hotels, diverse gastenhuizen en vakantiewoningen,
evenals zeven horecabedrijven in Alpenstijl. Het
Göbel’s Landhotel in Willingen laat zich voorts het
best omschrijven als één groot resort met vele ontspanningsmogelijkheden.
Gert Göbel
Grondlegger van de hotelgroep is de dynamische,
in 1952 geboren Gert Göbel. Op de plek van het
Landhotel waren zijn ouders in 1934 een pension
gestart. Na zijn opleiding tot horeca-kok in Keulen
nam Gert Göbel dit pension over van zijn ouders en
bouwde het om tot vakantiehotel, het huidige Göbel’s Landhotel. Door zijn ondernemerslust, kennis
van zaken en durf, gecombineerd met een goede
smaak en liefde voor het horeca vak bouwde hij de
groep steeds verder. De groep met bijna 1.200 medewerkers telt naast vier- en vijf-sterren-hotels een
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eigen brouwerij die regionale bieren voortbrengt
en de DORF ALMEN, restaurants in Willingen,
Winterberg en Lippstadt. In dit concept wordt een
modern Alpen-design gecombineerd met Beierse
gerechten en gemoedelijkheid. Het is een concept
dat zeer aanslaat bij de bezoekers, zo weet ook
Stephanie Göbel, dochter van Gert.
Ze is als hoteldirectrice verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen binnen Göbel’s Landhotel in
Willingen. We praten met haar in de nieuwe, ruime en aangename hotelbar. Ze steekt van wal: “Het
hotel is eigenlijk een groot resort met vele mogelijkheden. In de directe omgeving van het hotel vind
je onze 1.000 m2 grote wellness-afdeling Mountain Spa met zijn brede aanbod, de gastenhuizen
Dorf Alm, Gastenhuis Am Park en Park Resort,
evenals de appartementshuizen Villa Katharina en
Sonnenuhr. We kunnen onze gasten aangename
overnachtingsmogelijkheden aanbieden voor iedere
portemonnee. Bovendien hebben onze gasten de
keuze uit diverse restaurantmogelijkheden. Dat
varieert van het à-la-carte restaurant Willinger
Stube tot de Beierse horecagelegenheden Bavaria
Stadl en Dorf Alm Willingen.”

Een roeping
Desgevraagd vertelt Stephanie dat ze intussen 14 jaar actief is in de
Göbel’s-hotelgroep. “Natuurlijk was dat niet onmiddellijk als hoteldirectrice. Zoals overal krijg je eerst een functie toegewezen. Daarin
groei je en dan wordt de volgende stap gezet. Zo gaat het steeds
verder”, legt ze uit.
Over de vraag welke factor daarbij werkelijk een belangrijke rol speelt,
is ze duidelijk: “Zonder hartstocht of betrokkenheid gaat het zeker niet.
Ik zie het als mijn roeping om het onze hotelgasten volledig naar de zin
te maken. De gast staat bij Göbel’s Landhotel centraal. Maar dat kan
alleen wanneer ook onze medewerkers dezelfde opvatting hebben en
ook tevreden zijn over hun werkomstandigheden. Vandaar dat we onze
nieuwe medewerkers en stagiaires onze filosofie overbrengen tijdens
studiedagen”, redeneert ze vanuit haar hart.

s!
Hier eet je op z‘n Beier

Hartelijk Welkom
bij ons in Bavaria Stadl

Directrice Stephanie Göbel van
het Landhotel met vader Gert,
grondlegger van de hotelgroep.

Het gesprek komt dan vanzelf op de vraag of Nederlanders en Vlamingen aan de slag kunnen in dit Willinger hotel. “Jazeker. En het is goed
te weten dat we in onze hotelgroep ca. 70 stagiaires met 14 verschillende nationaliteiten hebben. We zijn werkelijk multiculti. Gezien het
feit dat velen uit Nederland en Vlaanderen hier overnachten, kan ik
me goed voorstellen dat Nederlandstalige medewerkers een toegevoegde waarde hebben naar onze gasten. Ze hebben dezelfde mentaliteit en
kunnen de wensen goed oppakken”, aldus Stephanie Göbel.
En ze vervolgt: “Geïnteresseerde Nederlanders en Vlamingen kunnen
hun levensloop en interesses eenvoudig naar mij sturen, te weten: s.goebel@goebels-landhotel.de. Anderhalf jaar geleden kregen we bij voorbeeld een vraag van een jonge vluchtelinge uit Eritrea die een baan
zocht in de keuken. Ze was zeer gemotiveerd en inmiddels werkt ze bij
ons naar tevredenheid in de service.”
En over Nederlandse gasten in Göbel’s Landhotel zegt ze tot slot:
“Destijds vonden ze onze WIFI-verbindingen wat traag. Dat is nu
opgelost. Intussen ligt hier in Willingen glasvezelkabel.”

• Beierse lekkernijen
• gezellig, Alpen-sfeer, authentiek
• groot terras met uitzicht op de
Willinger flaneermijl
• culinaire actieweken & kinderkaart
• ideaal voor groepen, fietsers en
wandelaars

Informatie over Göbel’s Landhotel Willingen
Voor verdere informatie:
+ Göbel’s Landhotel, Briloner Straße 48, 34508 Willingen (Upland),
tel.0049-(0)5632-9870, www.goebels-landhotel.de.

BAVARIA STADL · Briloner Str. 39 · 34508 Willingen

Tel. 056 totaal
32 - 968696
www.bavaria-stadl.de
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Openingstijden: dagelijks vanaf 10 uur · Warme keuken: 12-22 uur
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Geliefd door ligging direct aan
de Diemelsee:
Göbel’s Seehotel en Chaletpark
Het sfeervolle Göbel’s Seehotel in Heringhausen aan de Diemelsee.

“D

oor de ligging direct aan de Diemelsee
en de schitterende natuur in een rustige
omgeving is ons hotel in trek bij Nederlanders en Belgen”.
Dat zegt directeur Andreas Witsch van het Göbel’s
Seehotel in Diemelsee-Heringhausen. Hij voegt
eraan toe: “Dat is de mening van onze gasten uit
Nederland en België, vooral uit Vlaanderen. Ze
voegen er ook als argument de goede prijs-kwaliteitsverhouding aan toe. Onze centrale ligging t.o.v.
Willingen, Winterberg en Bad Arolsen, waar de
Nederlandse koningin Emma is geboren, maken van
het verblijf hier bijzondere overnachtingen.”
Sinds 1986
Ook het hotel met zijn 69 kamers en 168 bedden
heeft banden met de stad van Koningin Emma. Het
is namelijk in 1986 gebouwd door een hotelgroep
uit Bad Arolsen. Directeur Witsch die sinds 2002
de scepter zwaait over het hotel: “Daarna is het hotel een paar keer van eigenaar gewisseld tot hotelondernemer Gert Göbel het in 2007 overnam. Sinds
1 januari 2011 is de naam Göbel’s Seehotel Diemelsee. Bij de 69 kamers hebben we het over 2 suites,
15 appartementen en 52 tweepersoons kamers, alle
in een moderne vormgeving.”
Het stuwmeer is in het hotel nooit ver weg. Het restaurant Sea Side, de SKY-hotelbar en het buitenter124
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ras kijken uit op de Diemelsee. Het hotel heeft een
eigen plek aan de oever, waar ouders met kinderen
hartelijk welkom zijn. Kinderen genieten ook in het
“Sharkie Island”, een indoorspeelhal met klimwand,
voetbalspel, speelplaats en kleine dieren om te aaien.
Dat kan ook, terwijl hun ouders van de beauty- en
wellnesafdeling met sauna’s en stoombaden genieten
of zwemmen in het overdekte hotelzwembad.
Alle voorzieningen zijn tevens toegankelijk voor de
gasten van het direct bij het hotel liggende ChaletPark Diemelsee. De hotelgroep Göbel heeft dit park
gebouwd, omdat er veel vraag naar was vanuit vakantiegangers. Gezinnen en kleine groepen willen
graag hun vakantie individueel vormgeven.
Witsch: “Het Chaletpark opende in april 2017.
Het heeft drie bergchalets, comfortabele vakantiehuizen met een oppervlakte van ca. 74 m2 voor
De chalets bij het Göbel’s Seehotel zijn comfortabel ingericht.

Kinderen (en trouwens
ook hun ouders)
zijn zeer welkom in de indoorspeelhal “Sharkie Island”.
Foto’s: Göbel’s Seehotel,
Diemelsee

4 tot 5 personen met twee slaapkamers en een badkamer. De zes premium-chalets van ca. 98 m2 voor 6-7 personen hebben drie slaapkamers en twee badkamers. De negen chalets hebben een moderne
keuken met alle comfort, wasmachine, wasdroger, zijn voorzien van
een terras met tuinmeubelen en beschikken over W-LAN.”
De chalets voorzien in een grote behoefte. Daarom zijn er opnieuw
zes nieuwe chalets gebouwd. En ook die kunnen sinds 2019 worden
geboekt via Göbel’s Seehotel Diemelsee.

Het hoogste genot
Bĳ Aufwind

direct aan de Mühlenkopfschans in Willingen
· verse wafels, gebak & apfelstrudel
· lekkere koffie- & theespecialiteiten
· grote keuze aan gerechten
· schitterend zonneterras
· kinderspeelhoek
· heerlijke ligging met parkeerplaatsen direct
aan huis
· ideaal uitgangspunt voor bezichtiging skischans,
Wandingen of fietstochten

Zomer en winter
Door het jaar genomen komen tussen de 25 en 30% van de gasten
uit Nederland en België naar het hotel aan de Diemelsee. In de winter en zomer zijn het er meer, in de tussenseizoenen wat minder, weet
Andreas Witsch. “Het is goed te weten dat Winterberg hier maar
35 km vandaan ligt en Willingen slechts 15 km. Wanneer daar de
skiliften draaien, hebben we in ons hotel van vrijdag t/m zondag
veel Nederlandse en Belgische gasten. Dat zijn vaak gezinnen met
kinderen of groepen van 4 tot 8 personen die hier hotelkamers boeken. In de zomer zijn het vooral gezinnen met kinderen om van de
Diemelsee en de omgeving te genieten”, weet de hoteldirecteur. In
de tussenseizoenen vinden 55-plussers uit Nederland en Vlaanderen
hun weg naar de Diemelsee. Velen komen daarbij regelmatig terug
in Göbel’s Seehotel Diemelsee. “Recent was hier nog een 91-jarige
Nederlander met zijn echtgenote voor een langere vakantie. Hij had
de hele reis uit Nederland zelf achter het stuur gezeten, maar dat deerde hem niet. Ze kwamen voor de rust en wandelen. Hij vertrouwde me toe, dat ze 20 jaar geleden ook in ons hotel zijn geweest”,
aldus Witsch.
De gast in het Chaletpark hecht veel waarde aan de individuele vakantie en de exclusieve inrichting van de chalets. Het gezin kan besluiten om zelf te koken en te genieten van de maaltijd of gebruik
te maken van het aanbod van het hotel. “Vaak bezoeken ze de eerste
avond het hotelrestaurant, daarna eten ze gezamenlijk in de chalet.
Degenen die een onderkomen boeken in het Seehotel, benutten
graag de service en het comfort van het hotel”, zegt Andreas Witsch.
Informatie over Göbel’s Seehotel Diemelsee
Voor verdere informatie:
+ Göbel’s Seehotel Diemelsee, Seestraße 17, 34519 DiemelseeHeringhausen, tel. 0049-(0)5633-99310, www.hotel-diemelsee.de.

Café-Restaurant Aufwind
Zur Mühlenkopfschanze 1 · 34508 Willingen
Tel. 0049-(0)5632-960500
www.cafe-aufwind.de
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