
Apartamentos de Férias 
Hagnau / Lago de Constanza 
https://ferienhaus-losch.de 
 

Bem-vindos ao Casa de Férias Losch! 
Estimados hóspedes! 
 
Agradecemos vosso interesse por nossos apartamentos de férias situado no 
povoado vinicultor de Hagnau, à beira do lago de Constanza, entre as cidades 
de Meersburg e Friedrichshafen. Para vossas férias podemos oferecer-lhe 
quatro apartamentos generosamente equipados em nossas duas casas. 
 
Na casa com o número quatro à esquerda, o apartamento número 1 encontra-
se na planta baixa, adequado para até quatro hóspedes. O apartamento número 
2 encontra-se no piso superior, para dois hóspedes. Na casa com o número 6 
(fig. acima) encontra-se no piso superior, o apartamento número 3 para dois 
hóspedes. 
 
Nossas casas estão localizadas em uma zona muito tranquila e contam com uma 
vista maravilhosa para o lago de Constanza, com a cordilheira dos alpes ao 
fundo. Todos os apartamentos estão mobiliados de forma acolhedora, os quartos 
tem camas confortáveis. Todos os apartamentos dispõem de televisão à cores. 
Os apartamentos número 1 e 3 contam com terraço ou balcão. As cozinhas 
totalmente equipadas e os banheiros modernos contribuem para uma agradável 
estância em nossos apartamentos de férias. A apenas alguns passos de 
distância encontra-se o lago e o cais. As cidades à volta do lago de Constanza 
podem ser alcançadas por ônibus (autocarro), o qual passa a cada 30 minutos. 
Uma ampla variedade de restaurants oferecem ricas specialidades da região e 
deliciosos vinhos. Várias festas e eventos acontecem em todo o ano em Hagnau, 
às quais o senhor (a senhora) está cordialmente onvidado(a). Eu atenderei com 
muito prazer se o senhor (a senhora) quiser mais informações ou fazer suas 
reservas. Me alegraria receber sua consulta e meu contato é: 

 
 

 
Ferienhaus Losch 
 
Frau Bettina Losch 
D-88709 Hagnau, Im Horn 6 
Telefon: +49 (0) 7532 5082 
E-Mail:   seehaas@web.de 

 
 

 
 
 
 
 
 

Para sua chegada com carro (dispomos de estacionamento) o senhor (a senhora) nos encontra tomando as 
autopistas que vem de Munique ou de Stuttgart. Trens chegam até Lörrach, Lindau e Munique-Leste.  
 
Trens de grande distância chegam até Friedrichshafen e Lindau. Em Friedrichshafen encontra-se o aeroporto, 
aí também pode-se reservar vôos turísticos no zepelin (precisam de reserva antecipada). 

https://goo.gl/maps/hiq499VBeW52
https://ferienhaus-losch.de/

