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Lekker Wild eten op de Veluwe? Geniet dan van dit 3-daagse
Wildarrangement

Genieten van Wild op de Veluwe
Verblijf 3 dagen lekker op de Veluwe en geniet een avond van een heerlijk 3-gangen wild diner. U blijft lekker slapen dus neem er een heerlijk
bijpassend wijntje bij en geniet van een culinaire trip. Vanuit het hotel kunt naast uw avond wild dineren ook genieten op de Veluwe van de
mooie herfstkleuren tijdens een mooie wandeling of fietstocht.

Het hotel
Het hotel beschikt over 117 comfortabel ingerichte kamers, een restaurant, bar met terras en uitgebreide sportfaciliteiten zoals een binnen- en
buitenzwembad met zonneweide, tennisbaan, sauna, fitness en zonnebank. Voor de jongere gasten is er een speelkamer. In de bosrijke
omgeving heeft u diverse mogelijkheden voor fietsen, wandelen en uitstapjes.
De hotelkamers zijn onderverdeeld in de volgende types: 4 eenpersoons kamers, 75 tweepersoons comfortkamers, 24 tweepersoons
comfortkamers XL en 14 superior kamers. De tweepersoons comfortkamers XL en onze superior kamers zijn tevens onze familiekamers en
familiesuites. Alle kamers hebben een rustige ligging en zijn voorzien van bad en/of douche, toilet, televisie, telefoon en koffie- en
theefaciliteiten. Bij onze receptie kunt u vragen naar een kluisje.

Eten en drinken
In het restaurant worden uitstekende maaltijden, uitgebreide ontbijt- en lunchbuffetten en gevarieerde diners verzorgd. Vanuit het ronde
restaurant heeft u een prachtig uitzicht op het park. ’s Morgens wordt hier het ontbijt geserveerd. ’s Avonds kunt u gebruik maken van een
heerlijk diner.

Bij dit 3-daags Wild arrangement op de Veluwe is inbegrepen:
Ontvangst met een welkomsthapje
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijt
1x Een 3-gangen Wild diner op de dag van aankomst
Informatiepakket met diverse fiets- en wandelroutes
Gratis wifi

Prijs: vanaf € 147,50 p.p. op basis van een 2-persoons Comfortkamer met bad.
Prijs is exclusief tax & handling fee: € 3,00 p.p.p.n.
De prijs van dit 3-daags Wild arrangement op de Veluwe is te boeken in de periode van 15 oktober 2021 tot en met 22 december
2021.
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