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Romantisch arrangement in een prachtige Villa in het Salland

Romantiek in de Villa
Neem uw geliefde mee naar deze romantische villa in Overijssel. Van de ontvangst tot het diner en van de overnachting tot aan het
champagne ontbijt, u wordt hier helemaal in de watten gelegd om zo optimaal te genieten van uw romantische uitstapje.

Samen genieten in Overijssel
Wanneer u op zoek bent naar rust, ruimte en ontspanning bent u hier helemaal aan het juiste adres. Tijdens uw verblijf kunt u gebruikmaken
van de verschillende hotelfaciliteiten als de sauna en wellnessfaciliteiten. Sportievelingen kunnen hun hart ophalen in het binnenzwembad
of op de tennisbaan. Tevens is er in het hotel een beautysalon aanwezig.
Schuif aan in het restaurant wanneer u even wilt bijkomen na bijvoorbeeld een fiets- of wandeltocht. Hier geniet u van een heerlijke lunch of
uitgebreid diner met Franse invloeden.

Het hotel en de kamers
Het hotel is gevestigd in een luxe villa en wordt omringd door prachtige natuurgebieden als De Borkeld, het Hollands Schwarzwald en
Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug.
De tweepersoonskamer comfort met bad is comfortabel ingericht. Kamerfaciliteiten: twee aparte bedden, flatscreen, telefoon, bureau,
kluisje, draadloos internet en een zitje. De badkamer is uitgerust met een bad in douche, toilet en föhn.
Op aanvraag kan er een extra (baby)bed op de kamer geplaatst worden. Hiervoor wordt een toeslag gevraagd. Bij dit kamertype zijn geen
honden toegestaan.
De tweepersoonskamer comfort met bad en terras of balkon is comfortabel ingericht. Kamerfaciliteiten: twee aparte bedden, flatscreen tv,
telefoon, bureau, kluisje, draadloos internet en een zitje. De badkamer is uitgerust met een douche in bad, toilet en föhn. Daarnaast beschikt
de kamer over een terras of een balkon, enkele kamers hebben uitzicht op het bos. In dit kamertype kan geen extra (baby)bed geplaatst
worden. Tevens zijn er in dit kamertype geen honden toegestaan.
De luxe kamer is een moderne kamer met houten vloer en airconditioning. Kamerfaciliteiten: twee aparte bedden, flatscreen televisie,
telefoon, bureau, kluisje, draadloos internet, koffie/thee faciliteiten en een zitje. De badkamer is uitgerust met een douche in bad, toilet en föhn
en u heeft de beschikking over badjassen en slippers. Daarnaast beschikken bijna alle kamers over een balkon of Frans balkon met uitzicht op
bos of heide.
In dit kamertype kan geen extra (baby)bed geplaatst worden. Tevens zijn er in dit kamertype geen honden toegestaan.
De luxe suite is zeer comfortabel, modern ingericht met houten vloer en uitgerust met airconditioning. Kamerfaciliteiten: twee aparte bedden,
flatscreen televisie, telefoon, bureau, kluisje, draadloos internet, koffie/thee faciliteiten en een apart zitgedeelte. De badkamer is uitgerust met
een douche in bad, toilet en föhn en u heeft de beschikking over badjassen en slippers. Daarnaast beschikken bijna alle kamers over een
balkon of Frans balkon met uitzicht op bos of heide. Deze kamer is geschikt voor maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen t/m 16 jaar.

Bij dit romantische arrangement in de villa in Overijssel is inbegrepen:
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles wijn
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet met een glas bubbels
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1x Een romantisch 4-gangen à la carte diner op de dag van aankomst
Informatiepakketje van de omgeving inclusief fiets-en wandelroutes
Gratis Wifi

Prijs: vanaf € 134,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
De prijs van dit 3-daagse romantische arrangement in de villa in Overijssel is geldig tot en met 31 december 2023 met uitzondering
van de feestdagen.
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