
 

 
Szanowni Goście,  
 

serdecznie witam w małym winnym miasteczku 55627 Weiler w Nahetal (Rheinland-Pfalz). Czego 

Państwo szukają? 

 

Chcecie odkryć coś nowego, być aktywnym sportowo czy chcecie po prostu odpocząć i świetnie spędzić 

czas? To wszystko oferuje słoneczny Nahetal, najmniej deszczowy region Niemiec, położony wśród 

winnic.  

 

 

Bez problemu dostaniecie się samolotem na lotnisko Frankfurt/Hahn liniami Ryanair lub Wizzair w ciągu 

ok. 2,5 godzin a następnie autobusem wahadłowym do miejscowości Weiler lub Kirn/Nahe. Ta mała, 

idyllicznie położona winna wioska Weiler czeka na Ciebie. Wioska leży w samym środku winnic, w 

dolinie Nahe, pomiędzy Bad Kreuznach a Idar-Oberstein. 

 

W odległości maksymalnie 50 km leży Rüdesheim ze znaną na całym świecie „Drosselgasse, 

jasnowłosą dziewczyną na skałach Loreley oraz Idar-Oberstein- metropolią złota i kamieni 

szlachetnych. W pobliskim otoczeniu znajdują się zamki, szlak do spacerowania na boso ( patrz 

zdjęcie) i skansen z 36 historycznymi budynkami. Można tam również spotkać kopalnię kamieni 

szlachetnych, świat przygód wśród kamieni szlachetnych, kopalnię miedzi, niemieckie muzeum kamieni 

szlachetnych, itd. Podążając Niemieckimi Szlakami Kamieni Szlachetnych można odkryć osiedla 

celtyckie, zamki warowne i kopalnie łupka. Punktem kulminacyjnym atrakcji jest jazda koleją 

drezynową na odcinku ponad 20 km.  

 

Do Państwa dyspozycji jest ponad 100 km ścieżek rowerowych, nadających się również do jazdy na 

rolkach. Przez winnice bardzo dobrze są rozbudowane trasy wędrowne. Również miłośnicy koni i 

paralotniarze dla siebie znajdą tutaj atrakcje. Do tego wszystkiego potrzebne jest miłe i domowe 

zakwaterowanie.  



Wśród wielu możliwości zakwaterowania w prywatnych domach i bezpośrednio w Weingut - winnym 

hotelu oferuję Państwu moje mieszkanie letniskowe: Mieszkanie jest kompletnie wyposażone z 

podłogami drewnianymi i laminowanymi, 4pokoje, składające się z pokoju dziennego, sypialni, pokoju 

gościnnego, kuchni, łazienki/wc, o powierzchni 80 m2, z basenem o powierzchni 8 m2 wymiary: 

długość 6 metrów i głębokość 1,35. Maksymalne zakwaterowanie dla 3 osób dorosłych , 2 dzieci. 

Zatem wszystko dla komfortowego pobytu. 

 

Cena dla maksymalnie 5 osób, (nie za 1 osobę) za nocleg: 

Cena mieszkania letniskowego przez rezerwację:  

1 nocleg € 60,00 2 noclegi € 49,00 

4 noclegi € 46,00  

7 noclegów i więcej € 43,00  

sprzątanie końcowe € 30,00.  
 

_________________________________________________________________ 

 

Rezerwacja przez Email: Wiest.weiler@t-online.de 

Tel: 0049 6754 647 

Faks: 0049 6754 946 270 

Płatność: 10 % przy potwierdzeniu rezerwacji reszta 14 dni przed 

rozpoczęciem pobytu.  

 

Konto :  

Walter Wiest - Account-No. 2958163  

Sparkasse Rhein-Nahe - IBAN: DE90 5605 0180 0002 958163 

SWIFT-BIC.: MALADE51KRE 

 

Walter Wiest, Idarstr. 3, D-55627 Weiler 

Tel: +49 6754 647 

Faks:+49 6754 946 270  

Mobile: +49 151-19034901 

Email: wiest.weiler@t-online.de 

________________________________________________________________ 

 

 

Najlepiej zarezerwować odpowiednio wcześnie ( ok.12-15 tygodni przed urlopem) tańszy lot. 

Proszę zarezerwować od razu transfer z lotniska i na lotnisko autokarem takich linii; 

 

Bohr Omnibus GmbH    Scherer-Reisen 

D-55483 Lauzenhausen    D-55490 Gemünden 

Tel: +49 6543 5019 46    Tel: +49 6765 270 

Faks: +49 6543 5019 16    Faks: +49 6765 960774 

Email: gmbh@bohr-omnibusse.de   Email: info@scherer-reisen.de 

Zdjęcia ścieżki do spacerowania na bosaka i kolejki drezynowej są udostępnione przez informację 

turystyczną Bad Sobernheim. 


