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Heerlijke Wellness en bijzonder slapen - Geniet 3 dagen in het
Duitse Historische Arolsen

Koninklijke allure
Laad weer even op, ontspan, verwen en geniet in het bijzondere Bad Arolsen. Het hotel ligt op zo'n 3 uur rijden van Arnhem en heeft een
wellness van maar liefst 2000 m2, u kunt hier lekker eten, slapen in een historische kamer en de bijzondere stad Bad Arolsen bezoeken. Dit
alles kan toch alleen maar een heerlijk weekend worden of juist lekker op doordeweekse dagen samen relaxen.
Boek deze speciale 3-daagse aanbieding!

Bijzonder hotel en 2000 m2 Spa & Wellness
Dit moderne hotel ligt in het plaatsje Bad Arolsen tussen de groene glooiende heuvels van het Sauerland. Dit hotel combineert het moderne
comfort van het heden met de charme van het verleden. Je logeert er naast het Residenzschloss, een barok residentieel paleis waar koningin
Emma werd geboren. Het hotel zelf ligt op het landgoed dat bij het kasteel hoort, met direct ernaast nog andere historische bijgebouwen.
U zult zich helemaal op uw gemak voelen in de uitgebreide spa-2000m2. In aanvulling op de SPA met diverse aanbiedingen vindt u de
hamam met waterstralen, whirlpool en solarium, sauna en een nieuw gebied met, zoutkristal sauna, panoramische sauna, bio sauna,
douches en watertrappen. Daarnaast heeft u een ruime buitenruimte met blokhut sauna, terras met ligbedden en douches voor uw
ontspanning.

Slapen in een historische kamer
Wilt u de nacht doorbrengen in Bad Arolsen en tegelijkertijd het gezellige gevoel van een echt huis niet opgeven? Welkom in de historische
kamers. Sommige van deze kamers in het aangrenzende gebouw van het residentiepaleis "Gärtnerhaus & Remise" laten u bij binnenkomst
een historische sfeer ervaren. De 119 comfortabel ingerichte hotelkamers verwelkomen u met een extra grote portie charme.
De historische kamers bieden u een mix van historische sfeer en modern wooncomfort op een oppervlakte van 20–30 m². In sommige
kamers vindt u vakwerkhuizen met gezellige schuine plafonds. 2 Kamers zijn rolstoeltoegankelijk. Er is een fohn, spiegel, hoogwaardige
badkamer- en doucheproducten, een flatschreen met lcd-tv met radio en wifi op de kamer.

Bij dit 3-daagse Wellness arrangement in Bad Arolsen is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een welkomstontbijt
1x Een diner op de 2e avond
1x Een ontspannende massage (25 minuten)
Gratis toegang tot de Spa en fitnessruimte
Badjas en slippers
Historische stadsgids, brochure over Bad Arolsen
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Fles mineraalwater op de kamer bij aankomst

Prijs: vanaf € 135 p.p. op basis van een 2-persoons Historische kamer.
De prijs van dit 3-daagse Wellness arrangement in Bad Arolsen is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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