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4-daags Halfpension special

Ontdek de schitterende omgeving
In de omgeving van Markelo kunnen wandelaars en fietsers hun hart ophalen. Het hotel is het startpunt voor vele wandel-en fietsroutes.
Tijdens het wandelen en fietsen kunt u het fantastische Twentse coulisselandschap met akkers, beken, monumentale huizen en typische
boerderijen bewonderen.
In het hotel kunt u ook heerlijk ontspannen in de hotelbar of lounge met eventueel een aperitiefje. Geniet tijdens uw verblijf van het
heerlijke 3-gangen diner, bestaande uit gerechten met streekgebonden producten.

Hotelkamers
Alle hotelkamers zijn standaard voorzien van een zithoek, televisie, een bureau en een ruime badkamer met föhn, toilet en een douche of
bad. Het hotel is tevens uitgerust met een mindervalidenkamer.
Economy kamer:
De Economy kamer is een kleine, maar functionele kamer met gratis wifi, tv, kluis, werkgedeelte met bureau, zitje met tafel, minibar, föhn en
inloopdouche.
Deze compacte, rookvrije Economy kamer beschikt over een twin boxspring en is het meest geschikt voor kortere verblijven.
Comfort kamer:
De Comfort kamer is een ruime kamer met gratis wifi, flatscreen tv, kluis, werkgedeelte met bureau, zitje met tafel, minibar, föhn en
inloopdouche.
De meeste comfort kamers beschikken naast de inloopdouche ook over een ligbad. Heeft u de voorkeur voor een kamer met inloopdouche en
ligbad, vermeld dit bij uw reservering. Op basis van beschikbaarheid, zullen wij hier rekening mee houden.
Deze ruime, rookvrije, Comfort kamer beschikt over een twin boxspring en is geschikt voor langere verblijven.
Eén van de comfortkamers is geschikt voor minder valide gebruik.
Bostuin kamer:
De Bostuin kamer, best gewaardeerd, is een royale kamer met gratis WIFI, flatscreen tv, kluis, werkgedeelte met bureau, luxe zitje met tafel,
goedgevulde mini bar bij binnenkomst (GRATIS), nespresso apparaat, waterkoker, Rituals badkamer pakket, inloopdouche en ligbad en een
fenomenaal uitzicht op onze prachtige bos-tuin,
Deze luxe, rookvrije, Bostuin kamer beschikt over een twin boxspring en is uitermate geschikt voor langere verblijven.

Ligging
Het landhuishotel en bistro ligt centraal in Twente nabij Hengelo, Almelo, Deventer en Enschede. Op slechts 10 minuten afstand van de A1.
Markant gelegen op de top van de Herikerberg nabij het oudste dorp van Overijssel; Markelo. Het boutique hotel beschikt over de mooiste
fietsroutes van Twente, en is perfect gelegen voor wandelaars. Met een geschiedenis van al bijna 100 jaar behoort het hotel tot de
kroonlocaties van Overijssel. In het statige rietgedekte pand bevinden zich 30 landhuiskamers, een bistro, hotelbar en lounge en een
tweetal conferentie en/of feestzalen
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Bij deze 4-daags halfpension special is inbegrepen:
3x Overnachting
3x Ontbijt buffet
3x 3-gangen diner

Prijs: € 149,00 p.p. op basis van een verblijf in een economy kamer.
Mocht u willen verblijven in de comfortkamer, dat kan voor € 179,00 p.p.
In de bostuinkamer kunt u overnachten voor € 194,00 p.p.
Toeslagen, de prijs toeslag is per persoon:
Feestdagen: € 10,00
Weekend (aankomst vrijdag of zaterdag): € 10,00
Hoogseizoen (aankomst in juni, juli, augustus, september): € 15,00
Geen hoogseizoentoeslag op aankomstdag zondag (tenzij dit een feestdag is)

De prijs voor deze 4-daags halfpension is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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