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Ontdekken Essen per fiets tijdens de 5-daagse Fietsvakantie

Fietsaanbieding in Essen
Bent u een fietsliefhebber en op zoek naar een leuke fietsvakantie? Essen is de perfecte locatie om er eens op uit te gaan om te fietsen.
Het hotel biedt gevarieerde mogelijkheden voor een onvergetelijk verblijf. Je kunt cultuur, ervaring en ontspanning perfect combineren.
Of u nu van activiteiten houdt, van cultuur en geschiedenis houdt, het hotel is ontworpen om aan al uw wensen te voldoen.

Hotel en restaurant in Essen
Het hotel biedt u comfortabele hotelkamers in Essen, waar u na een intensieve dag fietsen lekker tot rust kunt komen. Of het nu een
standaard of superior kamer, junior of business suite is - geniet van een 4-sterrenhotel in een van de 176 moderne hotelkamers. Comfort op
zijn best. Verfijnde kleurenconcepten in warme rode tinten, stijlvolle designelementen, lichte houtsoorten en donker graniet creëren een
eigentijdse levensstijl met een feelgood karakter, waarin u na een zware dag graag terugkomt.
U hoeft in de stad niet te zoeken naar een locatie om te dineren. Tijdens uw verblijf in het hotel zullen wij u verwennen in ons restaurant.
Het à-la-carte restaurant roept veranderende seizoensgebonden gerechten en nationale en internationale lekkernijen op, waarvan u bij
zonnig weer kunt genieten op het tuinterras. 's Avonds nodigt de Lounge Bar u met een drankje uit voor aangename lounge muziek. Heerlijk
na een dagje fietsen!

Levendige omgeving
Maak je vrije tijd in Essen zo kleurrijk mogelijk, want je slaagt met gemak in Essen. Vanuit het hotel kunt u alle attracties in een
handomdraai bereiken en theatervoorstellingen, concerten, sportevenementen of comedyevenementen bijwonen die bij uw stemming
passen. Aantrekkelijke bestemmingen in de buurt van Essen zijn ook goed bereikbaar.

Bij deze 5-daagse Fietsvakantie is inbegrepen:
4 Overnachtingen
4x Uitgebreid ontbijtbuffet
2x Diner naar keuze van de chef

Prijs: € 147,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Exclusief toeristenbelasting.
Fietsverhuur op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid
De prijs van deze 5-daagse Fietsvakantie is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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