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Linde

Puur Natuur

Wandercafé

Naast ons huis staat een prachtige
oude linde. De linde heeft een grote
symbolische betekenis en staat voor
liefde, vriendschap, huiselijk geluk
en gastvrijheid.

In de indrukwekkende natuur van Langenbach en omgeving
komen lichaam en geest tot rust. Door het gevarieerde en dun
bevolkte landschap is een veelzijdige flora en fauna, met vele
zeldzame soorten, ontstaan. Hier hebben reeds in Nederland
uitgestorven en ernstig bedreigde vlinders zoals de keizersmantel en donker pimpernelblauwtje hun plek gevonden.
Bijzondere vogels als hop en zwarte ooievaar laten zich zien.

Het wandercafé in Landferienhaus Linde is voor passerende
wandelaars, fietsers en wintersporters gedurende het seizoen
rond de weekenden en op feestdagen geopend.

De boom en zijn symboliek hebben
ons geïnspireerd het huis de naam
Linde te geven.

Linde heeft voor haar gasten een mooie sauna en een
zonnebank. Buiten zijn terrassen, een grillplaats en een
zonneweide. Voor kinderen is er een zandbak, een glijbaan en
een klimrek met schommel. Landferienhaus Linde is geheel
rookvrij. Buiten is roken toegestaan.

Woud, Water en Wijdse Vergezichten

Voor onze gasten serveren wij een rijk gevarieerd ontbijtbuffet.
Een lunch in de gaststube, of een lunchpakket om mee te
nemen, is op afspraak mogelijk.
Landferienhaus Linde heeft geen à la carte restaurant. Het is
mogelijk aan de gezamenlijke maaltijd deel te nemen. Wij
koken een internationaal twee gangen menu en serveren
volwaardige vegetarische-, vis- en vleesgerechten.

Gasten die met de trein komen, kunnen door ons van het
station Suhl afgehaald worden. Wij kunnen tot vijf gasten met
bagage en drie fietsen tegelijkertijd vervoeren.

Ver weg van lawaai en hektiek biedt Langenbach en omgeving
haar gasten het mooiste deel van het Thüringer Wald. Hier
kunt u genieten van bijzonder afwisselende wandelingen langs
het drinkwater stuwmeer of “Bergsee Ratcher“, door bossen
en bergweiden met adembenemend mooie vergezichten langs
het Thüringer Wald gebergte en in de richting van Beieren en
het Rhöngebergte.
De omgeving biedt vele interessante wandelbestemmingen
zoals het Biosferen Reservaat Vessertal, de Bertholdsburg in
Schleusingen en de historische Rennsteig.

Landferienhaus

Gaststube
De gezellige gaststube is de centrale ontmoetingsplaats in
Linde. Hier ontmoeten gasten elkaar rond het knapperende
haardvuur of lekker in de zon op het grote balkon. Door de
zonnige ligging en de grote ramen heerst er in en om deze
‘huiskamer’ een lichte en vriendelijke atmosfeer.

Zondag
11.00 – 17.00 u.
Feestdagen 11.00 – 17.00 u.

Met de auto komt men in slechts 590 km vanaf Utrecht, langs
Dortmund, Kassel, Eisenach en Erfurt via de snelweg A71 en
A73 tot Schleusingen op 8 km van ons huis. Gasten parkeren
bij ons op onze eigen parkeerplaats.

Landferienhaus Linde

In Landferienhaus Linde hebben we plaats voor twintig gasten
verdeeld over appartementen, één- en tweepersoonspensionkamers en suites. Alle kamers en appartementen zijn
centraal verwarmd en hebben een badkamer met douche en
wc. De appartementen hebben een keuken en een satelliet
televisie aansluiting.

Vrijdag
16.00 – 22.00 u.
Zaterdag 11.00 – 17.00 u.

Reisroute

De linde staat voor hetgeen wij onze
gasten willen bieden.

Het Landferienhaus Linde ligt aan de bosrand, in het kleine en
zeer rustige dorpje Langenbach (circa 150 inwoners en zonder
doorgangsverkeer) in Thüringen. Langenbach ligt op de
zonnige zuidflank van het Natuurpark Thüringer Wald en aan
de rand van het UNESCO Biosferen Reservaat Vessertal.

Openingstijden:

Linde
Wanderfreundliche
Unterkunft

Thüringer Wald

Gastvrouw & Gastheer

Het Thüringer Wald is een regio waarin indrukwekkende
natuur, cultuur, gastvrijheid en recreatie niet alleen vlak bij
elkaar liggen, maar ook met elkaar hand in hand gaan

Cisca van Marle
Gert van Eck
Am Berg 10
D-98667 Langenbach

De liefhebber van cultuur vindt hier vele interessante
uitstapjes zoals het “Naturtheater Steinbach-Langenbach“, het
openluchtmuseum “Kloster Veßra“, de theaterstad Meiningen,
de bachstad Arnstadt of Goethes sporen tussen Ilmenau en
Stützerbach. Ook Eisenach en Weimar - eens de bakermat
van de Duitse cultuur - zijn als dagtrip bereikbaar.

Tel: 0049 – (0)36874 - 38584
Fax: 0049 – (0)36874 - 38453
Mobiel: 0049 – (0)175 – 6938539
Internet: www.landferienhaus-linde.net
E-mail: info@landferienhaus-linde.net

Wandelplezier

Winterpret

Wandelen

Sneeuwschoen-Wandeltochten

Uw gastvrouw en gastheer zijn zelf enthousiaste wandelaars,
die Langenbach juist gekozen hebben vanwege zijn
uitstekende ligging voor wandelaars. In en rond het mooie,
goeddeels verkeersvrije Langenbach dal is een zeer
gevarieerde keuze aan wandelwegen. Korte en lange
wandelingen. Routes met veel of weinig hoogteverschillen.

De perfekte natuurbeleving voor wandelaars en nordic walkers
is - ver weg van het wintersportlawaai en de pistenhektiek - in
de maagdelijke sneeuw van de natuur en de stilte te genieten,
zonder in de sneeuw weg te zakken. Onze beginnerscursus
leert jong en oud in een halve dag het sneeuwschoenwandelen. Wij organiseren ook sneeuwschoen wandeltochten
van een hele en een halve dag.

Gegidste Wandelingen
Gasten die onder begeleiding van een gids het Thüringer
Wald willen leren kennen, brengen wij naar de mooiste
vergezichten en idyllische dalletjes met kabbelende beekjes,
die voor anderen verborgen blijven. Tijdens deze wandelingen
leert u de unieke planten- en dierenwereld van het Thüringer
Wald, evenals de geschiedenis en de cultuur van het gebied,
kennen.

Wandeldiensten
Landferienhaus Linde is een door Thüringer Tourismus GmbH
gecertificeerde „Wanderfreundliche Unterkunft“. Wij helpen
onze gasten graag met onder andere:
• persoonlijk advies afgestemd op uw wandelwensen
• verkoop van toeristische of topografische wandelkaarten
• veel eigen wandelbeschrijvingen en routekaartjes
• GPS verhuur en GPS wandelingen
• gegidste wandelingen – individueel of voor kleine groepen
• vervoer per wandelbus naar of van uw afstandswandeling
• veel literatuur over flora en fauna ligt bij ons ter inzage.

Sneeuwschoen Verhuur

Landferienhaus

Linde

Wij verhuren en verkopen nieuw hoogwaardig sneeuwschoenmateriaal van het merk Crescent Moon.
Laat u overtuigen met ons “eerst-proberen-dan-kopen“systeem. Wanneer u tot de aanschaf van eigen sneeuwschoenen besluit, dan krijgt u van ons de betaalde huur terug.

Overige Wintersport
Onze omgeving biedt geprepareerde Langlaufloipes en
“Skiwanderwegen“. Op enige afstand zijn er ook skipistes en
liften in de plaatsjes Frauenwald, Heubach, Schnett en
Masserberg. Hier kan men rodelen, skiën en snowboarden.

Fietsen
Het Thüringer Wald is een eldorado voor de liefhebber van
fiets- of mountainbiketochten. Er zijn vele mooie fietswegen in
onze omgeving die deels ook over het Rennsteig-fietspad
lopen.
In Landferienhaus Linde hebben we fietskaarten en
fietstochtbeschrijvingen, zodat u uw tochten optimaal kunt
plannen. Wij kunnen ook helpen bij het plaatselijke reserveren
van City- of Mountainbikes.

Groepen
Landferienhaus Linde is zeer geschikt voor groepen en familie
bijeenkomsten tot twintig personen. Vraag naar onze speciale
voorwaarden wanneer u met een groep wilt komen.

Atelier en Cursusruimte
Landferienhaus Linde heeft een Atelier en Cursusruimte van
35 m2. Voor seminars zijn er white-boards, flip-over en een
complete multimedia uitrusting met stereo geluid, computer,
DVD-speler, videorecorder en LCD-projector. Het is ook
mogelijk om te faxen en te kopiëren.

Wandelvakantie
en cultuur in het

Thüringer Wald
www.landferienhaus-linde.net

