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3 dagen Er tussen uit en genieten in de Achterhoek

3 dagen Er tussen uit en genieten in de Achterhoek
Lekker even een weekendje weg of juist zo een paar dagen door de weeks genieten? Wandelen, fietsen, kastelen bezoeken, lekker eten en
simpelweg genieten van rust en ruimte! Dan boekt u een paar dagen naar de Achterhoek en geniet u van deze speciale aanbieding.

Het hotel en de faciliteiten
Het hotel ligt centraal in de Gelderse Achterhoek. Logeer in een sfeervol hotel aan de rand van het dorp Ruurlo, dichtbij het kasteel,
treinstation en grootste heggendoolhof van Europa. Het hotel is een perfecte uitvalsbasis voor een romantisch verblijf of een familieweekend.
Geniet van fiets- en wandeltochten door het prachtige coulisselandschap. Maak tegelijkertijd kennis met wijnboerderijen in het grootste
wijngebied van Nederland en proef streekproducten zoals krentenwegge en naegelholt.
Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van diverse faciliteiten waaronder:
Restaurant en bar
Terras en tuin
Gratis parkeren
Gratis WiFi
Lift
Fietsverhuur

En nog veel meer ...

Verblijf in een van onze comfortabele hotelkamers
Comfort kamers: Al deze kamers zijn sfeervol ingericht. De hotelkamers beschikken over airconditioning, bad/douche (in bad) /toilet,
televisie, föhn, kluis en een minibar.
Deluxe kamers: Gezellige kamers met Pullman box spring, airconditioning, minibar, Föhn, TV, Nespresso koffie, vers fruit, badjassen en
slippers.
Executive kamers: De 2 Executive kamers (ook te reserveren als bruidssuite) zijn ruimere kamers uitgerust met airconditioning, een ruimere
badkamer met jacuzzi en dubbele wastafel en een heuse sterrenhemel boven uw bed.
Familieappartement: Het familieappartement is geschikt voor 8-10 volwassenen en gelegen op de 1e etage (niet met een lift te bereiken).
Het appartement beschikt over 4 slaapkamers, 2 badkamers, een grote woonkeuken en een dakterras.

Bij dit 3-daags Achterhoek arrangement is inbegrepen:
2 Overnachtingen in een Comfort kamer
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een menu met 4 gerechten
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Prijs: € 137,00 p.p. op basis van een 2-persoons Comfort kamer.
Exclusief toeristenbelasting à € 2,95 p.p.p.n.
Wilt u upgraden naar een Deluxe kamer? Dit kan voor € 12,50 p.p.p.n. extra.
De prijs van dit 3-daagse Achterhoek arrangement is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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