
Vakantiewoningen 
voor families en groepen

Schwalbenfelsen
» Rad- und Wanderheim «

Vakantiehuis

… direct aan het Dahnse Felsen pad

www.ferienhaus-schwalbenfelsen.de



Hartelijk welkom bij Schwalbenfelsen in Dahn …

Op vrijdagavond bieden wij u zelfgemaakte Flammkuchen aan in verschillende varianten uit onze bakoven. (graag    

Onze vakantiewoningen zijn compleet ingericht voor 2 tot 30 personen. Buiten vindt u een mooi,
overdekt terras waar u heerlijk kunt genieten. Het vakantiehuis ligt aan de rand van het bos direct
aan het bekende ‘Dahner Felsenpfad’ (Dahnse Felsen pad). In enkele loopminuten bereikt u de
‘Schwalbenfelsen’ of de ‘Jungfernsprung’ en geniet u van een prachtig uitzicht over de stad Dahn. 
Ook de binnenstad van Dahn en het zwembad, ‘Felsland Badeparadies’ met het 5 sterren 
saunacomplex, zijn binnen enkele loopminuten te bereiken. 
Ons huis is zeer geschikt voor familie- en vriendengroepen, voor wandelgroepen, fietsers, 
klimmers en als overnachtingsmogelijkheid voor actieve vakantiegangers in het Dahner Felsenland.

…het gezellige 
vakantiehuis met 

3 vakantie woningen
in verschillende

grootte voor families
en groepen.
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Vakantiewoning 
Elwetritsche

• Geschikt voor 18 personen
• 3 slaapkamers voor meerdere
personen met douche en WC

• Aparte WC
• Volledig ingerichte keuken 
met vaatwasmachine

• Zitkamer met TV voor 
t/m 30 personen

� Vakantiewoning 
Sängerfelsen

• Geschikt voor 4 tot 8 personen
• 2 slaapkamers voor meerdere
personen

• 2 moderne badkamers, 
beide met douche en WC

• Volledig ingerichte keuken 
met vaatwasmachine

• Zitkamer met TV voor 4 t/m 
14 personen

� Vakantiewoning 
Schwalbennest

• Geschikt voor 
2 tot 4 personen

• 2 slaapkamers
• Moderne badkamer met
douche en WC

• Volledig ingerichte keuken
met magnetron en oven

• Woonkamer met TV

�

Kijk voor onze overnachtingsprijzen op www.ferienhaus-schwalbenfelsen.de

• Aparte ingangen naar alle 
vakantiewoningen

•  Overdekt terras
•  Inclusief terrasmeubels en grill
•  Broodjesservice
•  Vakantiewoningen zijn compleet 

ingedeeld op de begane grond
•  Veel parkeergelegenheid
•  Fietsparkeergarage bij het 

vakantiehuis

+

Alle Ferienwohnungen
sind miteinander 
kombinierbar.
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Inhaber: Verena Klemm
Schillerstraße 17a · 66994 Dahn
Telefon    0 6391-5757
Mobil       0173-3045376
eMail: info@ferienhaus-schwalbenfelsen.de

Heeft u vragen over ons 
vakantiehuis? U kunt ons bellen 
of een email sturen. 
Met vriendelijke groet, 
Familie Verena Klemm mit
Eltern Inge & Manfred Fess.
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Burgruine Altdahn

Ferienhaus Schwalbenfelsen

Wilt u genieten van een 
heerlijke massage?

Verena Klemm, een opgeleide 
en gecertificeerde fysiotherapeut, 

biedt u diverse massages.

Staatl. anerkannter
Luftkurort Dahn


