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Vriendinnenweekend in Zutphen - Tijd om even bij te praten!

Vriendinnenweekend in de Hanzestad Zutphen
Samen met vriendinnen ertussenuit, lekker bijpraten shoppen en relaxen. Dat kan met dit vriendinnenweekendje weg!

Ontdek Zutphen
Omringd door de Veluwe en de Gelderse Achterhoek is het hotel een oase van rust. Een schitterende fietstocht langs de IJssel brengt u
naar het centrum van de Hanzestad Zutphen met haar monumentale panden, uitnodigende terrasjes en originele winkeltjes. Ontdek
Zutphen en haar prachtige omgeving op een actieve manier. Via diverse routes kunt u kennismaken met de historie van Hanzestad Zutphen.
Ook de fietsroute langs de Berkel is een aanrader. Fiets- en wandelroutes zijn verkrijgbaar bij de receptie. U kunt ook fietsen huren in het
hotel.

Het hotel
Het Resort-Hotel biedt u sfeer, rust, culinaire verwennerij en luxe faciliteiten voor het hele gezin. Sportief baantjes trekken in het
binnenzwembad of vertoeven in de fitness, heerlijk ontspannen in de sauna of solarium: het kan allemaal. Tevens beschikt het hotel over 4
binnen tennisbanen, 6 gravel buiten tennisbanen en een all-weather buiten tennisbaan. Ter afwisseling kunt u een potje bowlen op één van de
10 bowlingbanen of een middagje squashen. Er zijn mogelijkheden te over!
Het luxe hotel in Zutphen beschikt tevens over een heerlijk BBQ-Restaurant waar u kunt aanschuiven om de dag compleet te maken. Voor
een snelle lunch of borrel neemt u plaats in de sfeervolle brasserie of in de gezellige bar. Op zonnige dagen is het goed vertoeven op ons
buitenterras met prachtig uitzicht op de vijver.

Bij dit vriendinnenweekend in Zutphen is inbegrepen:
Ontvangst met glas bier of wijn en een broodplankje
2 x overnachting
2 x uitgebreid ontbijtbuffet
1 x heerlijk 2-gangen dinger op de dag van aankomst
Gratis gebruik van sauna, fitness en zwembad
Informatiepakketje van de omgeving inclusief fiets-en wandelroutes
Gratis WiFi
Gratis parkeren

Prijs: vanaf € 114 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
De prijs van dit Vriendinnenweekend in Zutphen is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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