"Als gast komen, als vriend wegaan"
Het doet ons genoegen, dat dit zinnetje dankzij de familiare sfeer niet alleen een lijfspreuk is, maar vaak
werkelijkheid wordt.
Wij willen u uitnodigen, een mooie en relaxte tijd in Ulm door te brengen. De nabijheid van Ulm en de goede
bereikbaarheid van ons hotel is speciaal voor uitstapjes:

Start uw dag met een heerlijk geurige kopje koffie en een
ontbijt, dat vrolijk maakt.
Voor lunch en het avondeten willen wij u graag uitnodigen
naar ons restaurant, waar internationale en regionale
spijzen op de omvangrijke kaart te vinden zijn. U kunt ook
uitzien naar bijzondere genot-momenten met verse forel
uit de vis-fokkerij.

's avonds kunt u de dag in de rustikale hotelbar afsluiten
met een lekker biertje of een glas wijn, of in de sauna relaxen.

Na een mooie dag staat uw recreatief slaap in één van ons 70 bedden niets meer in de weg. Douche of
ligbad/WC, telefoon, bureau, televisie, wireless internet zijn vanzelfsprekend standaard. In onze
"comfortkamers" kunt u tussen een franse bed of een gewoone tweepersoonsbed kiezen. Onze
familiekamers maken een goedkope verblijf voor de hele familie mogelijk.
Bent u van plan een conferentie, een vergadering of een congres te organiseren? Wij bieden de beste
voorwarden ervoor.
Vraagt u graag na onze individuele aanbiedingen, of profiteert u van onze goedkope weekeinde all-in
bedrag.
Wij verheugen ons op u!

Onze 45 een- en tweepersoonskamers (in totaal 70 bedden) nodigen uit voor ontspanning en
garanteren uw een prettig verblijf.

kamer faciliteiten
- douche of ligbad
- haardroger
- telefoon
- TV
- wekker
- tafel of bureau
- gratis wireless internet

Op wens kunnen wij uw kamer ook
graag met een bijbed of
een kinderbed inrichten

Kamerprijzen 2012
op werkdagen
eenpersoonskamer standaard 66,- €
eenpersoonskamer comfort 72.- €
tweepersoonskamer standaard 84,-€
tweepersoonskamer comfort 89.- €

3-bedden kamer 109,- €
4-bedden kamer 126,- €
hond per dag 5,- €
weekeinde
eenpersoonskamer standaard 58,- €
eenpersoonskamer comfort 64.- €
tweepersoonskamer standaard 84,- €
tweepersoonskamer comfort 89.- €

Alle prijzen incl. ontbijt en
gebruik van sauna

Voor groepsreizen mocht u graag naar onze speciale groepstarief vragen.

Eet smakkelijk!
Gauw zult u waardeering hebben voor de voordelen van ons huis:
De gezelligheid, de sfeer en het aanbod van ons restaurant.
ons aanbieding
Het restaurant (40 plaatsen),
het bijkamertje (25 plaatsen)
en een groot wintertuin (80 plaatsen).
Alle zalen zijn on demand indeelbaar en bieden u ook voor banketten, feesten en speciale
gelegenheiden een redelijke setting. Gaat a.u.b. zitten!
ontbijtbuffet geopened vanaf 6.30u – 10u.

(behalve 's zondags: vanaf 7.30u – 10u)
speciale viskaart met verse vis uit ons eigen vis-fokkerij
ontbijtbuffet geopened vanaf 6.30u – 10u.
(behalve 's zondags: vanaf 7.30u – 10u)
speciale viskaart met verse vis uit ons eigen vis-fokkerij
Restaurants
geopened vanaf
6u – 23u

warme keuken 's middags vanaf 11.30u – 14u
's avonds vanaf 18u – 22u

Uitnodiging naar onze hotelbar
Neem naar een drukke werkdag van een biertje om de dag rustig te laten eindigen. Of kom bij ons
langs om de vieren, lol te hebben en nieuwe mens te leren kennen.
Ons bar nodigt u iedere dag vanaf 18u uit om een gezellig tijd bij ons doortebrengen. Wij verheugen
ons al op u.
(Bij ons mag u ook roken)

Routebeschrijving
Met de auto bereikt u ons gemakkelijk en snel.

Uit richting Stuttgart, Munchen en Wurzburg via de A8 (uitrit Ulm-West) en de vierbaansweg B10 (uitrit universiteit).
Uit richting zuiden en binnenstad volg a.u.b. de borden AUTOBAHN STUTTGART en UNIVERSITÄT. Ons hotel ligt
in Ulm-Lehr (- 't is ook via de B10 uitgestippeld)

Hotel Engel Restaurant
bezitter Fam. Lopp - Loherstr. 35 - 89081 Ulm / Lehr
Tel: 0731 / 140 40 - 0 Fax: 0731 / 140 40 - 300
hotel-engel@t-online.de

