Konaklama
Keiserstuhl'da bir çok konaklama imkanı var, ama eylül ayında bir o
kadar da ziyaretçi oluyor! Bu nedenle hotel reservasyonunuzu bir an
önce yapmanızı tavsiye ediyoruz...

Düğün boyunca, gece geç saatlere kadar, gerektiğinde sizi otelinize
götürüp yeniden alabilecek bir taksi servisi ayarlayacağız.

Böylece hem gece boyunca şarabın tadını çıkarabilir hem de civardaki
Bischoffingen, Burkheim, Oberrotweil, Jechtingen, Sasbach, Bickensohl,
Kiechlinsbergen ya da Oberbergen gibi köylerde konaklayabilirsiniz. Bu
köylerin hepsi taksi ile 5-10 dakikalık mesafede. Yani istediğiniz zaman
küçük misafirlerimize göz kulak olma görevini anlaştığınız birine
devredebilirsiniz. Şaraphanede de istediğinizde ufaklıklarla biraz yalnız
kalabileceğiniz sakin bir oda mevcut.

Rahatına çok düşkün olmayanlar için banyoya ulaşımı olan, düğünden
sonra uyku tulumlarını ve matlarını serebilecekleri temiz bir köşe de
sunabiliriz. Eğer böyle bir ihtimali düşünürseniz, lütfen doğrudan Sevim
ile iletişime geçin.

Aşağıdaki hotellerde belirtilen tarihlere kadar rezarvasyon yaptırdık
(aradığınızda lütfen “Hochzeit Brüderle” diye belirtin):
Oda Tipi

Rezervasy

Oda Fiyatı

on bu

(Yaklaşık

tarihe

olarak)

kadar
“Die Sprachpension” Oberrotweil
http://www.diesprachpension.de/unterkunft_de.htm
07662 936880

1 İki kişilik oda
1 adet 2-4 kişilik oda

20.3.

57 €

31.5.

75 €

Gasthof Neun Linden Oberrotweil
http://www.neun-linden.de

5 İki kişilik oda

07662 80202
Landhaus Trautwein Oberrotweil
http://www.landhaustrautwein.de/
07662 949484
Winzerhof Baumer Oberbergen
http://www.winzerhof-baumer.de
07662 6639

2 İki kişilik oda
1 adet 4 kişilik oda
2 İki kişilik oda
belki 1 apart

20.3.

72 €
145 €

Nisan başı

55 €

30.4.

65 €

Leiselheimer Hof Sasbach-Leiseheim
http://www.leiselheimer-hof.de/

4 İki kişilik oda

07642 907960
Hotel Pfauen Endingen
http://www.endingen-pfauen.de
07642 90230
Steinbuckstuben Bischoffingen
http://stube.steinbuck.com/
07662 911210

5 İki kişilik oda, Standart
5 İki kişilik oda, Konfor

5.4.

7 İki kişilik oda
1 Tek kişilik oda
1 Apart

30.4.

89 €
97 €
100 €
72 € p.P.

Rezarvasyonumuz olmayan diğer seçenekler:
Gasthaus Bären Oberrotweil
www.baeren-oberrotweil.de
07662 289
Hotel Kreuz-Post Burkheim
http://www.hotel-kreuz-post.de/
07662 90910
Haus am Weinberg Achkarren
http://hotel-haus-am-weinberg.de
07662 778
Haus Hildegard Oberrotweil
http://www.kaiserstuhl-haushildegard.de
07662 1848

Lütfen bir sonraki sayfadaki 'Daha fazla konaklama olanakları için başlangıç noktaları'na da bakın...

Keiserstuhl'da uzun bir haftasonu tatili yapmayı da düşünebilirsiniz!
Doğa muhteşem ve eylül boyunca ilginizi çekebilecek bir çok etkinlik
düzenleniyor. Örneğin, aşağıdakı etkinliklerden birini düğünümüzle
birleştirebirsiniz:
06.09.2013 bis 08.09.2013 – Burkheim'da Zwiebelkuchenfest
(Soğan turtası festivali)
06.09.2013 bis 09.09.2013 - Merdingen'de Gassen-Weinfest (Şarap festivali)
07.09.2013 bis 08.09.2013 - Achkarren'de Trottifest (Şarap festivali)
07.09.2013 bis 08.09.2013 - Oberrotweil'de Herbstfest (Güz festivali)
08.09.2013 – Sasbach-Leiselheim'da Zwiebelkuchenfest (Soğan turtası festivali)

Aşağıdaki yerlerde birkaç gece için yer ayirtabilirsiniz (Bir gecelik
oda kiralamiyorlar):
Weingut Helde Jechtingen
http://www.wein-helde.de
07662 6116
Ferienhaus Korkenzieher Burkheim
http://ferien.kaiserstuhlshop.de/
07662 947525
Hofgarten Kaiserstuhl
www.hofgarten-kaiserstuhl.de
07662 947797
Ve daha birçok apart (Ferienwohnung) için aşağıdaki tabloya göz atın...

Daha fazla konaklama olanakları için başlangıç noktaları:
Oberrotweil'deki otel ve apartların listesi
http://www.kaiserstuhl.eu/Orte/Vogtsburg/Oberrotweil/unterkunft-in-oberrotweil.htm
Burkheim'daki apartların rehberi
http://www.burkheim-touristik.de/main.php?typ=tourismus
Bischoffingen'deki otel ve apartların listesi
http://www.kaiserstuhl.eu/Orte/Vogtsburg/Bischoffingen/hotel-ferienwohnung-bischoffingen.html

