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3-daags Puur Coevorden arrangement - Heerlijk weekendje
Drenthe

Genieten in het Drentse Coevorden
Breng samen met uw geliefde, vrienden of familie een paar dagen door in het prachtige landschap van Drenthe. Ervaar de gastvrijheid in
het gemoedelijke familiehotel. De gastvrijheid ervaart u vanuit het moment van ontvangst met koffie/thee en Koevern'se soes. Stap op de
fiets of trek de wandelschoenen aan en laat u betoveren door de schoonheid van Drenthe.

Overnachten in het gemoedelijke familiehotel
Het hotel heeft een ruime keuze uit 29 kamers.
De budget 1-persoonskamer (14 m2) is voorzien van één eenpersoonsbed, televisie, kluis, bureau, airconditioning, gratis WiFi, koffie- en
thee faciliteiten.
De comfort kamer is modern ingericht met een groot bureau, om fijn te kunnen werken. De badkamer heeft een douche, toilet, föhn en een
selectie van gastenartikelen. De kamer is ingericht met een comfortabele zithoek waar u kunt genieten van een kop koffie, thee of een glas
wijn. De oppervlakte van deze kamer is 24 m2.
De Luxe kamers zijn voorzien van 2 aparte bedden, een flatscreen televisie, kluis, airconditioning, gratis draadloos internet, koffie - en thee
faciliteiten. Een groot bureau, om fijn te werken. De badkamer heeft een bad, een separate douche, toilet en een föhn en een selectie van
gastenartikelen. Deze ruime 2 persoonskamer is voorzien van alle gemakken en standaard benodigdheden om uw verblijf zo prettig en
comfortabel mogelijk te maken.
De executive kamer is voorzien van flatscreen televisie, kluis, airconditioning, gratis draadloos internet, koffie - en thee faciliteiten. Een groot
bureau, om fijn te werken. Deze ruime kamer biedt een gezellige zithoek om heerlijk te genieten van een glaasje wijn of kopje koffie. En de
badkamer in de Executive kamer beschikt over een heerlijk jetstream bad, een separate douche, toilet, föhn en een selectie van
gastenartikelen. Boekt u de executive kamer, dan weet u zeker dat u kunt rekenen op een comfotabel en luxe verblijf in het hartje van
Coevorden!
De familiekamer is gesitueerd op de begane grond en geschikt voor 4 personen, voorzien van een flatscreen televisie, kluis, bureau, zithoek
en koffie- en theefaciliteiten. De zithoek kan ook omgebouwd worden tot nog een 2-persoonsbed. De badkamer heeft een heerlijk bubbelbad,
een separate douche, toilet en een föhn en alle andere toiletvoorzieningen die u mag verwachten van een modern hotel. De oppervlakte van
deze kamer is 36 m2.

Ga op pad in Coevorden en haar omgeving
Het 3-sterren hotel beschikt over 29 kamers en heeft een eigen restaurant. Het familiehotel kunt u gemakkelijk bereiken met auto of
openbaar vervoer. Binnen vijf minuten bent u vanaf het treinstation in het hotel. Uw auto kunt u gratis parkeren op het parkeerterrein. De
hotelkamers zijn te bereiken met de lift en zijn voorzien van gratis wifi.
Het familiehotel ligt op steenworp afstand van het Arriva-station in Coevorden en het centrum. Plopsaland ligt op 5 minuten rijden afstand,
Slagharen op 10 minuutjes en Wildlands Adventure Zoo Emmen op een kwartiertje!

Bij dit 3-daags Puur Coevorden arrangement is inbegrepen:
Welkomst kopje koffie/thee met Koevern'se soes
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2 Overnachtingen in een 2-persoonskamer met airconditioning
2x Een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet
2x Genieten van een diner

Prijs per persoon:
November, december, januari en februari: € 129,50
Maart, april & oktober € 134,50
Mei, juni, juli & augustus € 144,50
1-persoonstoeslag € 25,00 per nacht.
De prijzen van dit 3-daags Puur Coevorden arrangement is geldig tot en met 23 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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