
Bödefeld ligt ca. 17 km ten westen van 

Winterberg en staat bekend om zijn 

prachtige vakwerkhuizen. Het dorpje 

is gedeeltelijk autovrij. De omgeving 

biedt veel wandelroutes. U kunt hier 

nog ongestoord van het mooie land-

schap genieten. Het is een ideale be-

stemming voor de rustzoeker en biedt 

goede uitgangspunten om dagtochten 

in de omgeving te maken. Wat dacht u 

van het attractiepark Fort Fun bij 

Bestwig? Ook de prachtige Hennesee 

met zwem-, vis- en watersportmoge-

lijkheden is vanuit Bödefeld goed be-

reikbaar.  

Fre i he i t  Böde f e l d  
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Haus Sonnenwende beschikt over drie 
verzorgde, comfortabel en degelijk inge-
richte woningen. De woningen beschikken 
over diverse zithoeken en zijn ruim van op-
zet. Tevens staan u een directe  toegang tot 
het terras met tuinmeubelen en de zeer 
grote tuin met grasveld, zitjes en barbecue-
plaats ter beschikking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ruime woning (65 M²) bestaat uit 5 ver-
schillende ruimtes waarin u aangenaam en 
comfortabel uw vakantie kunt doorbren-
gen. De woning is standaard ingericht voor 
twee volwassenen. Door gebruik te maken 
van de faciliteit die de slaapbank u biedt 
kunnen ook nog twee kinderen slapen. De 
woning is ook bijzonder geschikt voor be-
ginnende ouders met hun kroost. 
 
 

Freihe i t  Bödefe ld  
 
Wij heten u van harte welkom in het ge-
zellige Bödefeld. Het typisch Sauerlands   
vakwerkdorpje Bödefeld bevindt zich 17 
km ten westen van Winterberg en be-
hoort tot het zogenaamde 'wandelwereld' 
rond Schmallenberg.  
 
Tientallen goed gemarkeerde routes 
doorsnijden hier het heuvelachtige en 
sterk beboste landschap. Hierdoor wordt 
eenieder in staat gesteld om gedurende 
lange of korte tijd heerlijk te genieten 
van de natuur en de omgeving. 
 
Het overdekte zwembad bevindt zich op 
slechts 200 meter van uw woning. U kunt 
in Bödefeld tevens paardrijden of mini-
golfen. 
 
In de winter kunt u veel skiplezier bele-
ven op de skipiste Hunau met de langste 
skilift van het Sauerland. De skipiste 
(met sneeuwkannonnen) ligt slechts op   
3 km afstand van Haus Sonnenwende. 
 
Zoekt u op een warme zomerdag wat ver-
koeling, dan is een bezoekje aan de ver-
derop gelegen Hennesee, met haar vele 
watersportfaciliteiten, zeker een aanra-
der.  
 
Al deze uitstapjes kunt u maken vanuit 
het net buiten de dorpskern van Böde-
feld gelegen Haus Sonnenwende. Vanaf 
het perceel van ruim 1800 m² hebt u een 
heerlijk vrije blik op het aangrenzende 
bos. 

De TV, satellietontvanger met Neder-
landse zenders en de HomeCinemaset 
bieden u veel kijkplezier. De haard staat 
garant voor een intieme sfeer en gezel-
ligheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt gratis gebruik maken van het 
internet via het draadloos beveiligd  
netwerk dat gebaseerd is op WIFI.  
 
De keuken is volledig uitgerust  om de 
lokale gastronomie eventueel aan te  
vullen met uw eigen kookkunsten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De twee woningen op de begane grond 
bieden een ideale mogelijkheid om met 
twee gezelschappen “samen maar toch 
apart” een leuke tijd door te brengen in 
het mooie Bödefeld. 


