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Herzlich Willkommen
in der bredent® ACADEMY
im malerischen Weserbergland!
No coração da Alemanha, rodeada por Bramwald,
Reinhardswald e Solling, diretamente na margem
do Weser, fica a localidade de Lippoldsberg.
Juntamente com a igreja românica Klosterkirche
do ano de 1088 e a típica e cativante arquitetura
de enxaimel, também contribuem para a beleza
da nossa paisagem o rio Weser, as florestas e as
montanhas como vários pontos de interesse!
A qualidade de vida da região é significativa
graças à comunidade local intacta, a qual não inclui
um comportamento indiferente quando se trata de
prestar ajuda ao próximo e expressar o verdadeiro
sentido de comunidade!
Neste edifício histórico do ano de 1555,
esperamos a sua valiosa visita.

A nossa formação decorre sobre 200 m² totalmente
remodelados e modernizados em conteúdos
digitais CAD/CAM na área de odontologia. Além
disso, também pode encontrar em Eisenhammer
um ambiente de laboratório completo, bem como
os nossos sistemas de fresagem DCS, nos quais,
teoricamente, a aprendizagem pode ser implementada diretamente na prática.
Quer se trate de treino, qualificação ou formação
contínua, aqui, poderá, num ambiente tranquilo,
atingir os seus objetivos pessoais deste curso.
Nas páginas seguintes, temos recomendações de
hotel para si e para os seus colaboradores e colaboradoras. Após um dia de formação bem-sucedido,
encontrará aqui descanso garantido.

Aguardamos sua visita ao bredent ACADEMY Wesertal!
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Bem-vindo(a)
ao hotel romântico Menzhausen

Bem-vindo(a)
ao hotel Kronenhof

Este hotel romântico em enxaimel de 4 estrelas
fica a um minuto a pé do museu da cidade, e
a 1,7 km da estação de comboio de Uslar.
Dispõe de um restaurante e um amplo
“Solling-Wellness-Oase” de 500 m² com piscina
interior, incl. sistema de contracorrente, hidromassagem, sauna, cabina de infravermelhos, solário e
sala de descanso com espreguiçadeiras para relaxar.

O Kronenhof, em Oedelsheim, encontra-se na
Weserbergland romântica, diretamente no caminho
para bicicletas do Weser (Weserradweg) e apenas
a 150 m da margem do Weser. O hotel oferece 31
quartos confortáveis com decoração aconchegante,
e inclui-se na categoria de 3 estrelas. Connosco,
encontra-se diretamente na Deutsche Märchenstraße, na terra dos contos de fadas e lendas dos irmãos
Grimm.

Os quartos estão equipados com chuveiro ou
banheira, sanita, secador, espelho de maquilhagem,
TV plana, linha telefónica, cofre-forte, W-LAN e
minibar com máquina Nespresso™.
O hotel oferece um lugar de estacionamento
gratuito.

Para o pequeno-almoço, encontrará pãezinhos frescos e doces caseiros de frutos do jardim do hotel.
Desde pequenas especialidades, especialidades de
caça de florestas nacionais, até ao Château Briand
para sabores refinados, dentre uma oferta de 50
pratos, é o que oferece a equipa do nosso chefe de
cozinha, sempre a solução certa para cada palato.

Check-in / Check-out

Check-in/Check-out

Check-in: a partir das 14h00

Check-in: a partir das 11h00

Check-out: até às 11h00

Check-out: até às 11h00

Preços dos quartos:

Preços dos quartos:

Quarto individual - a partir de 85€

www.hotel-menzhausen.de
Hotel Menzhausen
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Quarto duplo

- a partir de 125€

Suite júnior

- a partir de 187€

Distâncias:

Quarto individual - a partir de 56€
Quarto duplo

- a partir de 97€

www.kronenhof-oedelsheim.de
Distâncias:

DCS - bredent® ACADEMY  9 km

Hotel Kronenhof

Lange Straße 12 - 37170 Uslar

Estação de comboio (Uslar)  1,7 km

Bremer Straße 11 - 34399 Wesertal

Estação de comboio (Bodenfelde) 12 km

Tel.: +49 (0) 5571 92230

Aeroporto (Hannover)

 127 km

Tel.: +49 (0) 5574 9583-0

Aeroporto (Hannover)

 140 km

info@hotel-menzhausen.de

Aeroporto (Frankfurt)

 273 km

info@kronenhof-oedelsheim.de

Aeroporto (Frankfurt)

 239 km

DCS - bredent® ACADEMY

 6 km
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Bem-vindo(a) à casa de hóspedes
“Zum Lindenwirt”

Bem-vindo(a)
à Casa Hieronymus

Situa-se, idealmente, diretamente no caminho para
bicicletas R1 e apenas a 300 m do Weser. A casa em
enxaimel dispõe de 17 quartos com 34 camas, que
são geridos pela terceira e quarta gerações. Além
disso, estão disponíveis três habitações de férias de
alta qualidade na casa de hóspedes ao lado.
O luminoso restaurante oferece 80 lugares e
cozinha alemã.

Pensão agradável com pequeno-almoço, no centro
de Wesertal-Lippoldsberg. Entretanto, a administração desta casa já vai na sexta geração sob o nome
de Hieronymus. A hospitalidade está no sangue da
família Hieronymus – não é por acaso que a casa se
orgulha de toda uma tradição de família com mais
de 150 anos.

A partir daqui e do Biergarten ao lado, temos uma
visão maravilhosa da floresta Reinhardswald. Os
hóspedes não tirarão partido apenas das modernas
instalações de sauna, mas também terão à sua
disposição um vasto aluguer de bicicletas. A oferta
do restaurante com Biergarten e com vistas para a
floresta Reinhardswald é igualmente muito diversificada.

www.gasthauszumlindenwirt.de
Casa de hóspedes “Zum Lindenwirt”
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Encontra esta pensão com pequeno-almoço nas
proximidades imediatas da igreja românica Klosterkirche – um local sossegado no centro histórico
de Lippoldsberg. Fica apenas a uma distância de
250 metros do Weser e do caminho para bicicletas.
Envolto por Bramwald, Reinhardswald e Solling, este
é um bom ponto de partida para caminhadas
e passeios de bicicleta.

Check-in/Check-out

Check-in/Check-out

Check-in: a partir das 14h00

Check-in: a partir das 11h00

Check-out: até às 11h00

Check-out: até às 11h00

Preços dos quartos:

Preços dos quartos:

Quarto individual

- a partir de 58€

Quarto individual - a partir de 46€

Quarto duplo

- a partir de 84€

Quarto duplo

- a partir de 80€

Suite

- a partir de 100€

Quarto de três camas - a partir de 91€
Distâncias:
DCS - bredent® ACADEMY

 9 km

Weißehütte 14 - 34399 Wesertal

Estação de comboio (Bodenfelde)  10 km

Tel.: +49 (0) 5574 402

Aeroporto (Hannover)

info@gasthauszumlindenwirt.de

Aeroporto (Frankfurt)

www.haus-hieronymus.de
Casa Hieronymus

Distâncias:
DCS - bredent® ACADEMY

 0,2 km

Schäferhof 16 - 34399 Wesertal

Estação de comboio (Bodenfelde)  3 km

 143 km

Tel.: +49 (0) 5572 336

Aeroporto (Hannover)

 134 km

 237 km

info@haus-hieronymus.de

Aeroporto (Frankfurt)

 245 km
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Salvo alterações técnicas.
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Dental Concept Systems GmbH
Gieselwerder Str. 2
D - 34399 Wesertal

A7

Telefone : + 49 (0) 5572 – 3021010
Fax: + 49 (0) 5572 – 3021099
www.dental-concept-systems.com

a company of
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