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Vier een onvergetelijke kerst! Kom 3 dagen genieten op de Veluwe

Kerst op zijn best!
Wilt u een onvergetelijke kerst en genieten op de Veluwe? Dan is deze 3-daagse Kerstaanbieding in een hotel op de Veluwe midden in de
bossen absoluut de moeite waard om met uw gezin, familie of met z'n tweetjes door te brengen. Maak er een onbezorgde Kerst van!

Beleef winter op de Veluwe
Het hotel is prachtig gelegen midden in een 10 hectare groot park, in de bossen op de Veluwe bij Doorwerth. Vanuit dit hotel kunt u
gemakkelijk allerlei uitstapjes maken naar Nationaal Park de Hoge Veluwe, Burgers' Zoo, Ouwehands Dierenpark, de Apenheul, shoppen in
Arnhem of Apeldoorn, Kröller-Muller Museum, Airborne Museum, het fraaie Kasteel Doorwerth, Paleis het Loo en nog veel meer. De Veluwe is
een prachtig bos- en heidegebied in het midden van Nederland. De beste manier om op ontdekkingsreis te gaan is via de vele wandel- en
fietspaden die de Veluwe rijk is.

4-sterren hotel op de Veluwe
De gehele begane grond van het hotel is in september 2010 gerenoveerd en beschikt over een restaurant, bar met terras en uitgebreide
sportfaciliteiten zoals een binnen- en buitenzwembad met zonneweide, tennisbanen, sauna, en zonnebank. Voor de jongere gasten is er
een speelkamer.
De hotelkamers zijn onderverdeeld in de volgende types: 4 eenpersoons kamers, 75 tweepersoons comfortkamers, 24 tweepersoons
comfortkamers XL en 14 superior kamers. De tweepersoons comfortkamers XL en superior kamers zijn tevens familiekamers en familiesuites.
Alle kamers hebben een rustige ligging en zijn voorzien van bad en/of douche, toilet, televisie, telefoon en koffie- en theefaciliteiten. Bij onze
receptie kunt u vragen naar een kluisje. Het is een ideaal familiehotel. Er is van alles te doen voor kinderen.

Culinair genieten
In het restaurant worden uitstekende maaltijden en gevarieerde diners verzorgd. Vanuit het ronde restaurant heeft u een prachtig uitzicht op
het park.

Bij dit 3-daags Kerstarrangement op de Veluwe is inbegrepen:
Aankomst op 24 december en vertrek 26 december
Ontvangst met koffie of thee en kerstlekkernij
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijt met een glas bubbels
1x Een heerlijk 3-gangen kerstdiner op Kerstavond
Een feestelijke kerstborrel van 15.00 - 17.00 uur op 1e Kerstdag
1x Een luxe 5-gangen kerstdiner op 1e Kerstdag
Een winterse boswandeling onder begeleiding van een gids en bij terugkomst een smakelijk kopje soep
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Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles speciaal geselecteerde bubbels

Prijs: vanaf € 209 p.p. op basis van een 2-persoonskamer comfort met bad.
Exclusief tax & handling fee van € 2,50 p.p.p.n.

Wilt u aankomen op 25 december?
Dan is het 3-daags Kerstarrangement inclusief:
Aankomst op 25 december en vertrek 27 december
Ontvangst met koffie of thee en kerstlekkernij
2 Overnachtingen
1x Een uitgebreid ontbijt met een glas bubbels op 2e Kerstdag
1x Een uitgebreid ontbijt op 27 december
Een feestelijke kerstborrel van 15.00 - 17.00 uur op 1e Kerstdag
1x Een luxe 5-gangen kerstdiner op 1e Kerstdag
1x een heerlijk 4-gangen kerstdiner op 2e Kerstdag
Een winterse boswandeling onder begeleiding van een gids en bij terugkomst een smakelijk kopje soep
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles speciaal geselecteerde bubbels

Prijs: vanaf € 209 p.p. op basis van een 2-persoonskamer comfort met bad.
Exclusief tax & handling fee van € 2,50 p.p.p.n.
Honden zijn toegestaan tegen een vergoeding van € 15 per hond per nacht. Dit kan uitsluitend op aanvraag en met toestemming van de
hotelreceptie vooraf.
Honden zijn niet toegestaan in het restaurant.
De prijs van dit 3-daags Kerstarrangement op de Veluwe is geldig met aankomst op 24 of 25 december 2020.
Geef bij uw reservering duidelijk aan welke aankomstdatum u wenst.
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