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Wandelen in de Brabantse Kempen - 3 daags arrangement

Wandelen in de natuur
Proef de gastvrijheid, laat je verrassen en geniet van de prachtige omgeving van de Brabantse Kempen tijdens een wandeltocht. Het hotel,
gelegen midden in het groen, heet u van harte welkom. Hier bent u aan het juiste adres als u de perfecte combinatie van natuur, luxe
overnachten en bourgondisch genieten wilt ervaren.

Luxe overnachten in een Classic Room
Tijdens uw verblijf ontwaakt u in alle rust en ruimte te midden van een dorp omringd door weilanden en bossen in ruime, luxe kamers met
comfortabele boxsprings op slechts een steenworp afstand van Eindhoven Airport en nabij Eindhoven Centrum.
De Classic Room beschikt over een Swiss Sense tweepersoonsbed, extra kussens, douche inclusief toilet, föhn, handdoekenservice en
badproducten, koffie- en theevoorziening, gratis wifi, airco, bureau en zitje, tv, minibar, gastenkluisje en balkon of terras (souterrain). De
Classic Rooms bevinden zich aan de zijkant van het hotel verdeeld over het souterrain, begane grond en de eerste verdieping.

Bourgondisch genieten in het restaurant
Laat u verwennen bij restaurant Craft, een bijzondere, behaaglijke plek in het hotel waar de avond al vroeg begint en laat eindigt. In ons
restaurant kunt u ontbijten, lunchen, dineren en borrelen aan de bar. Onze stamtafel geeft u de mogelijkheid op uw gemak de krant te lezen
of bij te praten.
Wij serveren diverse internationale gerechten, bereid met seizoens- en streekproducten uit de Brabantse Kempen.

Bij dit Wandelarrangement in de Brabantse Kempen is inbegrepen:
2 Overnachtingen in een Classic Room
Ontvangst met koffie of thee en gebak
2x Uitgebreid ontbijt
1x Een 3-gangen verrassingsmenu
Diverse wandelroutes
Gratis WiFi en parkeren

Prijs: € 149,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Exclusief toeristenbelasting á € 2,25 p.p.p.n.
De 1-persoonskamer toeslag is € 30,00 per kamer per nacht.
Er zijn E-bikes te huur voor €25,00 per fiets per dag. (op aanvraag)
De prijs van dit Wandelarrangement in Brabantse Kempen is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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