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2-Daags Pieterpad wandelarrangement - Wandelen vanuit Zeddam

Wandelen over het Pieterpad
Het Pieterpad is de bekendste wandelroute van Nederland. De route voert door de meest uiteenlopende landschappen van Nederland
waaronder ook Braamt. Gerekend vanuit Braamt bevindt ons hotel zich slechts 1,6 km van het Pieterpad af. Een prima uitwijkmogelijkheid om
te overnachten.
Tevens is ons hotel de perfecte locatie voor een ontspannen verblijf om heerlijk tot rust te komen na een lange wandeling. Geniet op het terras
van het uitzicht op de Montferlandse bossen en kom volledig tot rust op uw comfortabele hotelkamer.

Breng en ophaal service
Wanneer u het te ver vindt lopen, om de afstand van Braamt naar het hotel te lopen, halen wij u op met een gratis ophaalservice. Bij vertrek
zetten wij ook u ook weer af op de route bij Braamt om de wandeltocht voort te zetten. Hierdoor kunt u al je energie bewaren voor het lopen
van de wandelroute.
Shuttleservice
Starten bij een ander startpunt? Wij verzorgen een shuttleservice naar startpunten op het Pieterpad. Zo heeft u de mogelijkheid om uw auto bij
het hotel te parkeren en u naar een zelf te kiezen punt op het Pieterpad te laten brengen. U eindigt dan weer bij het hotel. De kosten hangen
af van het aantal kilometers van de rit, prijzen zijn op aanvraag. Vooraf reserveren is noodzakelijk. Wij beschikken over een groot aantal
parkeerplaatsen.

Het Hotel
Ons hotel is van oudsher een echt familiehotel, gelegen in een prachtig stukje Nederland waar gastvrijheid de gewoonste zaak van de wereld
is. U kunt hier al fietsend de prachtige en bosrijke omgeving verkennen. Maar u kunt ook lekker in het hotel blijven, onderuitgezakt met een
goed boek en/of met een ontspannend muziekje op de achtergrond. Kwaliteit en persoonlijke aandacht zijn de speerpunten van ons hotel.
Alle sfeervol ingerichte kamers zijn voorzien van douche, toilet, kleurentelevisie, gratis interneten telefoon. In een deel van het hotel is een lift
beschikbaar. Het hotel is rolstoeltoegangelijk

Gelegen in een prachtige omgeving
Het hotel ligt aan de rand van het heuvelachtige Montferland. Een plek om heerlijk te fietsen en te wandelen. Lekker winkelen kunt u in
Doetinchem, Arnhem of het Duitse Bocholt Doesburg,Bronkhorst, ’s-Heerenberg en Zutphen, juist bekend om de sfeervolle steegjes en
cultuur liggen op korte afstand van Zeddam. Aan de rand van het stadje 's-Heerenberg ligt het imposante kasteel Huis Bergh. Het behoort tot
de grootste en belangrijkste kastelen van Nederland. Compleet met een slotgracht, een ophaalbrug, wapperende vlaggen, rood-wit gekleurde
luiken en verdedigingstorens.

Bij dit Pieterpad Wandelarrangement is inbegrepen:
Gratis ophaal- en brengservice vanaf het Pieterpad bij Braamt naar het hotel
Ontvangst met een kopje koffie of thee
1x Pieterpad overnachting
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1x 3-gangen dagmenu
1x uitgebreid ontbijtbuffet

Prijs: € 75 p.p. op basis van 2 personen per kamer
Dit arrangement is het gehele jaar door te boeken.
Extra bij te boeken
Lunchpakket
Shuttleservice naar een bepaald start- of eindpunt op het Pieterpad
Toeslag 1-persoonskamer € 10,00 per nacht

De prijs van dit Pieterpad wandelarrangement is geldig tot en met 31 december 2021.
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