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Fiets er op uit en ga op ontdekking door de Drentse natuur

Fietsend de Drentse natuur ontdekken
Ga op ontdekking in Drenthe en geniet al fietsend van de prachtige natuur om u heen. In dit sfeervolle hotel overnacht u in een comfortabele
kamer en geniet u van een heerlijk 3-gangen menu. Daarnaast krijgt u diverse fietsroutes mee om de prachtige Drentse natuur te
verkennen.

Overnachten in een van de comfortabele kamers
Het hotel beschikt over 18 lichte en ruime hotelkamers. Met heerlijke bedden voor een goede nachtrust. Wordt uitgeslapen wakker, geniet
van een heerlijk ontbijt en pluk de dag!
Al onze kamers beschikken over de volgende faciliteiten:
2 losse bedden of 1 tweepersoonsbed
Een zitje met twee stoelen en een salontafel
Een flatscreen-televisie
Een bureau
Draadloos internet via glasvezel is in het gehele hotel kosteloos beschikbaar
Eigen badkamer met douche (enkelen met bad) en toilet
Alle hotelkamers zijn rookvrij

Trek eropuit
Er even een paar dagen tussenuit in het prachtige Drentse land? Ga op ontdekkingstocht in de natuur, breng een bezoek aan het mooie
museumdorp Orvelte of sta eens stil bij de Nederlandse geschiedenis met een bezoek aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Bij dit 3-daags Fietsarrangement in Drenthe is inbegrepen:
2 Overnachtingen in een Standaardkamer
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
2x Een heerlijk 3-gangen menu (met keuze in het hoofdgerecht)
Diverse fietsroutes
Gratis Wifi
Gratis parkeren
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Prijzen:
November tot en met maart:
Aankomst zondag tot met donderdag vanaf € 129 p.p.
Aankomst vrijdag en zaterdag vanaf € 139 p.p.
April tot en met mei + oktober:
Aankomst zondag tot en met donderdag vanaf € 149 p.p.
Aankomst vrijdag en zaterdag vanaf € 159 p.p.
Juni tot en met september:
Aankomst op alle dagen vanaf € 159 p.p.

Liever 4 dagen verblijven?
3 Overnachtingen in een Standaardkamer
3x Een uitgebreid ontbijtbuffet
3x Een heerlijk 3-gangen menu (met keuze in het hoofdgerecht)
Diverse fietsroutes
Gratis Wifi
Gratis parkeren

Prijzen:
November tot en met maart:
Aankomst zondag tot met donderdag vanaf € 193,50 p.p.
Aankomst vrijdag en zaterdag vanaf € 208,50 p.p.
April tot en met mei + oktober:
Aankomst zondag tot en met donderdag vanaf € 223,50 p.p.
Aankomst vrijdag en zaterdag vanaf € 238,50 p.p.
Juni tot en met september:
Aankomst op alle dagen vanaf € 238,50 p.p.
De prijzen van deze Fietsarrangementen in Drenthe zijn geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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