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Wildarrangement in Twente - Culinair genieten en wegdromen in
een prachtig landhuis

3-daags Wildarrangement in Twente
Zin om met z'n tweetjes er lekker even tussen uit te gaan en gek op Wild eten? Boek dan Dit speciale Wildarrangement in het mooie Twente
en geniet op dit sfeervolle landhuishotel en geniet 2 avonden van een heerlijk wild diner.

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 een inloopdouche ook over een ligbad. Heeft u 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.

Fietsen en wandelen in de omgeving van het hotel
De omgeving van hotel is fantastisch om te ontdekken te voet en per fiets. Het hotel is het startpunt van veel wandel-en fietstochten.
Vanuit het hotel zijn veel mooie fietsroutes in Twente bereikbaar. Wilt u de kastelen in de directe omgeving van het hotel ontdekken, dat kan
met de 6 kastelenroute. De kastelenroute loopt rond Diepenheim. U kunt ook een fietsroute Markelo, Rijssen of Goor maken. Het hotel
beschikt ook over een eigen fietsroute. De fietsroute van ongeveer 35 kilometer loopt door het prachtige Twentse coulissenlandschap.
Tijdens de route fietst u langs de Diepenheimse kastelen en door de eeuwenoudse bossen en landerijen van het Twentse landschap.
Het hotel is een uitstekende locatie voor wandelaars. U kunt rondom Markelo diverse wandelroutes maken. De wandelroutes die u kunt
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maken zijn onder andere de Tichelroute en het Probuspad. Het hotel grenst ook aan de NS wandeling en het Pieterpad. In de steden
Deventer, Rijssen, Hengelo en Enschede kunt u prachtige stadswandelingen gemaakt worden, deze steden liggen op korte afstand.

Bij dit 3-daags Wildarrangement in Twente is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een ontbijtbuffet
1x Een 3-gangen wild diner
1x Een 4-gangen wild diner

Prijs: vanaf € 125,00 p.p. op basis van een verblijf in de economy kamer.
Wilt u verblijven in de comfort kamer? Dan geldt er een toeslag van € 10,00 per persoon.
In de bostuin kamer kunt u verblijven en is de toeslag € 30,00 p.p.
Toeslagen, prijs toeslag is per persoon:
Weekend (aankomst vrijdag of zaterdag): € 10,00

Dit 3-daags Wildarrangement in Twente is te boeken van 15 oktober 2021 tot en met en met 19 december 2021 met uitzondering van
de feestdagen.
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