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Romantisch weekendje weg - 3 Dagen genieten in Overijssel

Romantisch weekendje weg
U wilt graag uzelf en uw geliefde eens verwennen? Dan is dit romantisch arrangement de juiste keus. Van de ontvangst tot het diner en van
de overnachting tot aan het champenoise ontbijt, wij verzorgen uw verblijf tot in de puntjes zodat u optimaal kunt genieten.

Het hotel
Het 4-sterren hotel in De Bult bij Giethoorn biedt u alles wat u van een 4-sterren hotel mag verwachten: sfeer, rust, culinaire verwennerij en
luxe faciliteiten.
Het hotel beschikt over 56 hotelkamers, een à la carte restaurant met een verrassende, gevarieerde keuken waar de chef-kok met oog voor
detail de heerlijkste gerechten voor u bereidt. Voor de actievelingen is er een tennisbaan, zwembad en een geheel nieuwe saunaruimte met
stoomcabine (op reservering).

Ontdek de omgeving
Ga op ontdekkingsreis in de schitterende omgeving met idyllische dorpjes, gezellige steden en indrukwekkende natuur. Ontdek de kop van
Overijssel en kom genieten van rust, ruimte en ongerepte natuur.
Vooral Giethoorn, ook wel bekend als het Venetië van het Noorden, en diverse Nationale parken zoals de Weerribben-Wieden, Drents Friese
Wold en Dwingelderveld zijn erg in trek.

Bij dit 3-daagse Romantisch weekendje weg is inbegrepen:
Ontvangst met bubbels
2x overnachting
1x uitgebreid ontbijtbuffet
1x champenoise ontbijt
1x romantisch 4-gangen diner op de dag van aankomst
Verwenpakketje op de kamer
Gratis WiFi
Gratis parkeren

Prijs: vanaf € 154,- p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
In het hoogseizoen zijn er toeslagen dus informeer per datum naar de beschikbaarheid en juiste prijs.

Extra mogelijkheden
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(Kinder)Fietsen huren: € 10,- per fiets per dag.
Elektrische fietsen huren: € 20,- per fiets per dag
Kinderen & extra bedden
Kinderen t/m 3 jaar verblijven gratis op de kamer van de ouders.
Voor € 10,- per kamer per nacht kunt u een babybed bijboeken.
Extra bed € 25,- per kamer per nacht (mogelijkheid afhankelijk van kamertype).
Reserveren van een extra (baby)bed kan via de receptie van het hotel.
Hondenreglement
Honden zijn toegestaan tegen een vergoeding van € 15,- per hond per nacht.
De prijs van dit 3-daagse Romantisch weekendje weg is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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