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Geniet met dit 3-daagse Wandelarrangement van de Veluwse
Bossen

Heerlijk wandelen op de Veluwe
Dit prachtige **** Hotel geeft u een heerlijk buitengevoel. De natuur ziet, ruikt en voelt u overal. Het hotel en de omgeving beschikken over
alle elementen om u zich thuis te laten voelen. Maak schitterende wandeltochten door de natuur en kom in het hotel weer helemaal tot rust.

Het hotel en de faciliteiten
Het gezellige 4-sterren hotel heeft een fantastische ligging midden in het bos op de Veluwe. Het hotel beschikt over alle faciliteiten voor een
onbezorgd en ontspannen verblijf. Zo kunt u gebruikmaken van de fiets- en e-bikeverhuur om de omgeving te ontdekken. Bij terugkomst in
het hotel geniet u van een kop koffie in de bar of lounge met open haard. In de privésauna komt u helemaal tot rust. De ruime en
comfortabele hotelkamers maken uw verblijf compleet.
Het hotel beschikt over een sfeervol à la carte restaurant en het Grand Café waar u kunt aanschuiven om uw dag compleet te maken. Hier zijn
streek- en seizoensproducten de basis voor de heerlijke gerechten die worden geserveerd. U kunt in het restaurant niet alleen terecht voor
een culinair diner maar ook voor een uitgebreid ontbijtbuffet, een heerlijke lunch of een gezellige High Tea bent u hier aan het juiste adres.

Kamers
Alle comfortabele kamers zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken voorzien. Selecteer uw gewenste kamertype voor een heerlijke
overnachting.
De kleine 2-persoonskamer met terras is knus en comfortabel ingericht. De tweepersoonskamer beschikt over een eigen terras, een
tweepersoonsbed (1,40 m), flatscreentelevisie, een bureau en zitje. De badkamer is ingericht met een toilet en douche.
De standaard 2-persoonskamer met terras is ruim en comfortabel ingericht. De tweepersoonskamer beschikt over een eigen terras, twee
eenpersoonsbedden, flatscreentelevisie, bureau en zitje. De badkamer is ingericht met een toilet en douche.
De luxe 2-persoonskamer met frans balkon is ruim en modern ingericht. De tweepersoonskamer beschikt over een frans balkon,
tweepersoonsbed, airconditioning, flatscreentelevisie, bureau, zithoek en koffie- en theefaciliteiten. De badkamer is ingericht met toilet en
inloopdouche.
De familiekamer is ruim en comfortabel ingericht. De familiekamer beschikt over twee eenpersoonsbedden en een stapelbed,
flatscreentelevisie, bureau met zitje en fauteuil. De badkamer is ingericht met toilet en douche.
De luxe 2-persoonskamer met terras is ruim en modern ingericht. De tweepersoonskamer beschikt over een eigen terras,
tweepersoonsbed, airconditioning, flatscreentelevisie, bureau, zithoek en koffie- en theefaciliteiten. De badkamer is ingericht met toilet en
inloopdouche.
De 1-persoonskamer is ruim en comfortabel ingericht. De eenpersoonskamer bevindt zich op de begane grond en beschikt over een eigen
terras. De kamers zijn ingericht met een eenpersoonsbed, een flatscreentelevisie, een bureau en een zithoek. De badkamer beschikt over een
toilet en douche.

Dit 3-daagse Wandelarrangement op de Veluwe is inclusief:
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles wijn
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2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een heerlijk 3-gangen à la carte diner op de dag van aankomst
1x Een lunchpakketje voor onderweg
Informatiepakket van de omgeving inclusief wandelroutes
Gratis Wifi

Prijs: vanaf € 151 p.p. op basis van een Comfort 2-persoonskamer met terras.
Honden zijn toegestaan tegen een vergoeding van € 15,- per hond per nacht.
Dit kan uitsluitend op aanvraag en met toestemming van de hotelreceptie vooraf. In het restaurant zijn honden beperkt toegestaan.
De prijs van dit 3-daagse Wandelarrangement op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2023 met uitzondering van de
feestdagen.
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