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Je lekker voelen &
         ontspannen

Göbel’s Landhotel & Fewos
Briloner Straße 48 · Willingen/Upland
Tel. 0049 5632-9870 · www.goebels-landhotel.de

Göbel’s Seehotel Diemelsee & Chaletpark Diemelsee
Seestraße 17 · Diemelsee-Heringhausen
Tel. 0049 5633-99 31 80 · www.hotel-diemelsee.de
oder www.chaletpark-diemelsee.de

Tel. 0049 5632-9870 · www.goebels-landhotel.de

overn./ontb.
p.p. in 2 per. k.

vanaf

82 €

Vakantiew.
per dag vanaf

65 €
voor 2 per.

Je lekker voelen &
         ontspannen

Göbel’s Landhotel & Fewos
Briloner Straße 48 · Willingen/Upland
Tel. 0049 5632-9870 · www.goebels-landhotel.de

Göbel’s Seehotel Diemelsee & Chaletpark Diemelsee
Seestraße 17 · Diemelsee-Heringhausen
Tel. 0049 5633-99 31 80 · www.hotel-diemelsee.de
oder www.chaletpark-diemelsee.de

Tel. 0049 5632-9870 · www.goebels-landhotel.de

overn./ontb.
p.p. in 2 per. k.

vanaf

99 €
Landzijde

Chalet
per dag vanaf

180 €
Voor 2 per.

Göbel’s Landhotel Willingen

Villa Katharina

Göbel’s Seehotel Diemelsee

Chaletpark Diemelsee

Aan de
DIEMELSEE

Vakantie

Göbel’s landhotel &  
vakantie appartement
Briloner Straße 48 · Willingen/Upland
Tel. 0049 5632-9870 · www.goebels-landhotel.de

Göbel’s seehotel diemelsee &  
Chaletpark diemelsee
Seestraße 17 · Diemelsee-Heringhausen
Tel. 0049 5633-99 31 80
www.hotel-diemelsee.de · www.chaletpark-diemelsee.de

in WILLINGEN

NIEUWCHALETPARK

HET CHALETPARK  
VAN GÖBEL’S SEEHOTEL:

Genieten met hoofdletters: Dat durf ik wel te 
stellen, na hier een nachtje te hebben geloge-
erd met mijn gezin. In deze luxe chalets aan 
de Diemelsee, tegenover het Göbel’s Seeho-
tel, ontbreekt het je aan niets. Je stapt een 
stijlvol, luxe maar ook huiselijk en gezellig 
alpine-chalet binnen. Wij voelden ons hier di-
rect thuis! Het enige wat de kinderen konden 
uitbrengen was “wow!”

MAAK GEBRUIK VAN DE FACILITEITEN VAN HET GÖBEL’S SEEHOTEL
Het mooie van deze chalets is dat je van alle faciliteiten van het hotel, aan de 
overkant van de straat, gebruik kunt maken. Je bent hier echt zo. Het ontbijt en 
avondeten kun je er extra bijboeken. Natuurlijk lieten wij ons ‘s avonds culinair 
verwennen in het restaurant ‘Seaside’. Mijn jongste dochter zat er in haar glit-
terjurk die avond helemaal klaar voor. Het restaurant heeft ook een terras en een 
moderne lobbybar. 

Bij het ter ore komen van de aanwezigheid van een zwembad in het hotel,  
sprongen de kinderen hier de volgende ochtend, na het ontbijt, gelijk in.  
Overigens heeft het Chalet-Park zelf ook een klein buitenzwembad, deze is in 
de zomermaanden geopend. Na het zwemmen, werd er nog even gespeeld in de  
indoor speelhal ‘Sharkie Island‘ naast het hotel.

Wil je genieten van Wellness, dan kan dat ook: Je kunt tegen betaling gebruik  
maken van de wellness-behandelingen in het hotel. 

PRACHTIGE ÉN CENTRALE LIGGING AAN DE DIEMELSEE
De ligging van het Chaletpark is ideaal. Je hebt vanaf het park een adembenemend 
uitzicht op het meer én de omliggende natuur. Direct achter het Göbel’s Seehotel 
loopt de promenade aan het meer om een mooie wandeling te maken. Wil je een 
langere wandeling maken, wandel dan een gedeelte van de bekende Diemelsteig. 
’s Zomers kun je natuurlijk op en aan het meer genieten van diverse watersporten 
zoals suppen, kanoën en roeien. Verder ligt het gezellige centrum van Willingen 
op slechts 15 minuten afstand. 

Je eigen vakantiehuis aan de Diemelsee

• ca. 98 m² - max. 6-7 personen - 
• 3 slaapkamers met hoogwaardige boxsprings als 

tweepersoonsbed
• 2 badkamers met douche/wc en extra toilet 
• Woon/eetkamer met eettafel, comfortabele zithoek, 

flatscreen TV, Sonoro Hi-Fi muziekinstallatie 
• Volledig ingerichte keuken
• Stofzuiger, droogrek en opbergruimte voor ski's of 

kinderwagens 
• Terras bij het huis met tuinmeubilair, parasol en 

buitenhaard
• Meestal met sauna of infraroodcabine
• Wasmachine, droger, strijkijzer en strijkplank 

PREMIUM CHALET

BERG-CHALET
• ca. 74 m² - max. 4-5 personen
•  2 slaapkamers met hoogwaardige boxsprings 

als tweepersoonsbed
• 1 badkamer met douche/wc, extra toilet of 2e  

badkamer
• Woon/eetkamer met eettafel, comfortabele zithoek, 

flatscreen TV, Sonoro Hi-Fi muziekinstallatie
• Volledig ingerichte keuken
• Stofzuiger, droogrek en opbergmogelijkheden  

voor ski's of kinderwagens
• Terras bij het huis met tuinmeubilair, parasol  

en buitenhaard
• Meestal met sauna
• Wasmachine, droger, strijkijzer en strijkplank

LEES MEER OVER DIT MOOIE PARK OP: 
WWW.HOTEL-DIEMELSEE.DE 
WWW.CHALETPARK-DIEMELSEE.DE

Het Chaletpark Diemelsee in Heringhausen is onderdeel 
van het bekende Göbel’s Seehotel. In 2018 werden hier 24 
luxe chalets gebouwd. Er zijn twee verschillende woning-
types met een woonoppervlak van 72 tot 98 vierkante 
meter. 
 
De berg-chalets zijn voor 4 tot 5 personen en de pre-
mium-chalets voor maximaal 7 personen bedoeld. De 
meeste chalets zijn uitgerust met een eigen sauna: 
Wij hadden geluk: ’s Avonds zaten we met z’n allen 
in onze eigen sauna! De gezellige woonkamer heeft 
een flatscreen-tv en een Bose hifi-muzieksysteem. 
Ook is er op het hele park gratis WiFi: Kinderen blij! 

Je hebt de beschikking over een eigen keuken en er is een 
berging voor kinderwagens, fietsen of ski's. Vanaf het 
terras én de slaapkamers hadden we bovendien een mooi 
uitzicht op de Diemelsee. Op het terras staat een gezelli-
ge houtkachel, waar je worstjes kan grillen óf lekker kan 
genieten van een warme Glühwein of chocolademelk. 
Brandhout is gratis te verkrijgen bij de receptie van het 
hotel.

Foto: Julia Houtsma

Het Chaletpark in de winter
Foto: Sabrinity




