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Ontdek de Drentse Hondsrug vanuit Ees met het 3-daags
Fietsarrangement

Fietsen door de Drentse Hondsrug
Dit hotel is de ideale uitvalsbasis voor een heerlijk fietsarrangement op de Drentse Hondsrug. U krijgt diverse fietsroutes mee om alle
mooie plekjes te gaan ontdekken. Bij terugkomst in het hotel geniet u van een uitgebreid 3-gangen menu, komt u tot rust in de comfortabele
lounge en slaapt u als een roosje in een hotelkamer met Frans balkon.

Hotelfaciliteiten
In ons à la carte restaurant kunt u genieten van een ruime keuze aan heerlijke gerechten. Onze koks koken elke dag met verse producten,
bij voorkeur uit onze eigen streek.
De terrassen rondom het hotel bieden voldoende zitplaatsen voor zowel de passant als ook de gasten van ons hotel. Graag in de zon? Dat
kan! Liever een plekje in de schaduw? Ook dat kan!
De gemoedelijke brasserie nodigt uit tot een ontspannen verblijf voor een gezellig drankje na een heerlijke dag in Drenthe. Ook rond de
open haard is het heerlijk vertoeven en ruimte voor een goed gesprek onder het genot van een kopje koffie of drankje!
Naast een brasserie en restaurant is er een comfortabele lounge. De plek voor hotelgasten om tot rust te komen. Een goed boek erbij of
even rustig de krant doorlezen, neem gerust uw tijd.

Per fiets door de natuur
De omgeving van het hotel biedt een keur aan mogelijkheden. Bossen, heide, diverse fietspaden, Boomkroompad en nog veel meer...
Teveel om op te noemen eigenlijk. In ieder geval is het nadien goed bijkomen aan de bar.
Voor fietsliefhebbers is dit een uitstekende uitvalsbasis om een paar dagen heerlijk te genieten.

Bij dit 3-daags Fietsarrangement in Ees is inbegrepen:
Ontvangst met koffie of thee
2 Overnachtingen
2x Ontbijtbuffet
1x Een 3-gangen Huismenu (op de tweede dag)
Diverse fietsroutues
Gratis parkeren
Gratis Wifi
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Prijs: vanaf € 100 p.p. op basis van een 2-persoonskamer met Frans balkon.
Exclusief toeristenbelasting.
Toeslagen:
Kamer met terras € 7,50 per dag
Verblijf op vrijdag en/of zaterdag € 5 p.p.p.n.
1-persoonskamer toeslag € 30.00 per kamer per nacht
De prijs van dit Fietsarrangement in Ees is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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