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4-daags Kerstarrangement in Twente - Overijssel

Vier Kerst aan rivier de Dinkel
Vier Kerst buiten de deur met dit heerlijke 4-daags Kerstarrangement in Twente, Overijssel. Dit *** hotel is gelegen vlakbij Enschede. Het
hotel ligt aan de rivier de Dinkel. Geniet naast het heerlijke Kerstarrangement ook van de verschillende faciliteiten in het hotel zoals een
binnenzwembad en sauna.

Het hotel en de faciliteiten
Kom thuis in Twente en Overijssel. In het prachtige natuurgebied Lutterzand en aan het riviertje de Dinkel, vindt u dit mooie *** hotel. In de
bosrijke omgeving van dit hotel kunt u uitstekend terecht voor indrukwekkende fiets- en wandeltochten. Het is werkelijk een oase van rust.
Langs de oevers van de rivier vindt u vele vogelsoorten, mooie zandstroken en spectaculaire afkalvingen. Natuurliefhebbers komen hier niks
te kort.
Ontspannen in het hotel
Na een actieve dag in de buitenlucht kunt u in het hotel heerlijk bijkomen. Dit hotel heeft een ruim aanbod aan faciliteiten. Ontspan
bijvoorbeeld in één van de sauna’s of trek een baantje in het binnenzwembad. In het restaurant wordt u verrast door de culinaire creaties van
de chef-kok. Lees een boek of drink warme chocolademelk bij de open haard in de lounge. Onze vriendelijke medewerkers zorgen ervoor dat
het u aan niets zal ontbreken.
Gelegen aan de Dinkel
Pal naast het hotel ligt rivier de Dinkel. De Dinkel is één van de weinige rivieren in Nederland die de ruimte krijgt om zijn eigen weg te kiezen.
En dat is te zien aan de prachtige natuur die zich heeft ontwikkeld langs deze rivier. Een van de mooiste gebieden bij de Dinkel is het
Lutterzand. De steile Dinkeloevers bieden een bron van informatie over de geschiedenis van het Dinkeldal vanaf de laatste ijstijd.

Kamers
De standaard 2-persoonskamer met douche is comfortabel ingericht.
Kamerfaciliteiten: twee enkele bedden, een televisie, draadloos internet, telefoon en een badkamer met douche en toilet.
De kleine 2-persoonskamer met douche is knus en comfortabel ingericht.
Kamerfaciliteiten: twijfelaar, telefoon, draadloos internet, televisie en een badkamer met douche en toilet.
De 2-persoonskamer comfort met bad en balkon/terras is comfortabel en sfeervol ingericht.
Kamerfaciliteiten: televisie, draadloos internet, telefoon en een badkamer met bad en toilet.
De 2-persoonskamers met bad en terras zijn voorzien van badkamer met bad en de kamers beschikken over een terras.
Kamerfaciliteiten: televisie, toilet, radio en telefoon met directe buitenlijn.
De 3-persoonskamer comfort met bad en balkon is comfortabel ingericht.
Kamerfaciliteiten: 3 eenpersoonsbedden, balkon, draadloos internet, televisie, telefoon en een badkamer met bad en toilet.
De 1-persoonskamer comfort met douche is comfortabel ingericht.
Kamerfaciliteiten: eenpersoonsbed, radio, telefoon, televisie, draadloos internet en een badkamer met douche en toilet.
De ruime familiekamers met terras zijn comfortabel ingericht.
Kamerfaciliteiten: vier eenpersoonsbedden, een bureau, telefoon, draadloos internet, televisie en een badkamer met douche en toilet.

Dit 4-daags Kerstarrangement is inclusief:
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Ontvangst met koffie of thee en een kerstlekkernij
3 Overnachtingen
3x Een uitgebreid ontbijt
1x Een heerlijk 3-gangen à la carte diner op Kerstavond
1 x Een luxe 5-gangen kerstdiner op 1e Kerstdag
1x Een heerlijk 4-gangen kerstdiner op 2e Kerstdag
Route voor een winterse wandeling en bij terugkomst een heerlijke kop soep
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles speciaal geselecteerde bubbels

Prijs: vanaf € 259 p.p. op basis van een 2-persoonskamer comfort met douche.
De prijs is exclusief tax & handling fee.

De prijs van dit 4-daags Kerstarrangement is geldig met aankomst op 24 december 2022.

4-daags Kerstarrangement in Twente - Overijssel

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

