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3-daags Wandelarrangement met verblijf op een Landgoed in de
Achterhoek

Wandelen in de Achterhoek
Het hotel ligt prachtig gelegen op een historisch landgoed midden in de Gelderse Achterhoek. Bij ons staat persoonlijke aandacht voor de
gast nog altijd voorop. Geniet van een heerlijke wandelvakantie in de Achterhoek, een supermooie omgeving waar groen, rust en ruimte
regeren. Er zijn vele mooie wandelroutes met de start vanaf ons Landgoed, zowel korte als langere afstanden.

De Kamers
De comfortabele kamers van het hotel bevinden zich in twee moderne hotelvleugels die in de parktuin zijn bijgebouwd. De ruime
tweepersoonskamers zijn voorzien van twee bedden, zitje, bureau, ruime kast, telefoon, televisie, WiFi, badkamer met douche, toilet en fohn.
Ons landgoed is goed ingericht om mindervaliden een heerlijke vakantie te bieden. Het hotel en hoofdgebouw zijn rolstoel en rollator
toegankelijk, beschikken over een lift en alle ruimtes zijn drempel vrij. Er is aan de achterzijde van het hotel gratis parkeergelegenheid voor
ruim 200 auto's. De receptie bevindt zich aan de voorzijde, laat uw koffers bij het inchecken daarom gerust nog even in de auto.

De omgeving
Het landgoed ligt in de Berkelvallei en grenst aan natuurgebied de Velhorst, een streek die zich kenmerkt door bossen, landgoederen,
kastelen, kleine rivieren en pittoreske dorpjes. Zo heeft het lieflijke Almen een mooi dorpsplein met eeuwenoude lindebomen en een 14de
eeuwse kerk waar dichter Staring prachtige gedichten schreef.
De omliggende natuur leent zich perfect om lekker te gaan fietsen of wandelen. Niets voor niets is de Achterhoek uitgeroepen tot beste
fietsgebied van Nederland! Maar ook de wandelaar komt in deze streek perfect aan zijn trekken. Vanaf ons landgoed begint u direct met
diverse wandelroutes.

Bij dit 3-daags Wandelarrangement in de Achterhoek is inbegrepen:
Welkomst kopje koffie of thee
Diverse wandelroutes naar keuze
2 Overnachtingen in een comfortabele kamer
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
2e Avond een heerlijk dinerbuffet
Koffie of thee bij vertrek Coffee to Go
Gratis parkeren
Gratis Wifi

Prijzen:
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Oktober t/m december 2022: € 99,00 per persoon
Januari t/m maart 2023: € 99,00 per persoon
April t/m juni 2023: € 109,00 per persoon
Juli t/m september 2023: € 119,00 per persoon
Oktober t/m december 2023: € 109,00 per persoon

Bij 1-persoonsgebruik wordt in het hotel € 20,00 per kamer per nacht in rekening gebracht.
Prijzen zijn exclusief milieu- en verblijfsbelasting à € 2,85 per persoon per nacht (prijspeil 2022/ 2023)
De prijs van dit 3-daags wandelarrangement is geldig tot en met 31 december 2023 op basis van beschikbaarheid.
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