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Tijd voor elkaar tijdens dit 3-daags Romantisch Suite arrangement
in Gelderland

Romantisch Suite arrangement in Gelderland
Romantiek in Gelderland. Verras je geliefde met 2 heerlijke nachten weg en verblijf in één van onze romantische kamers. Een lange
wandeling, een romantisch diner. Een verrassing waar je geliefde zeker blij mee zal zijn!

Verblijf in een Romantische Deluxe kamer
Luxe kamer met comfortabele zithoek
Ligging aan de achter/tuinzijde/voorzijde van het hotel
Alle deluxe kamers hebben een eigen sfeervolle thema inrichting
Keuze uit waterpretbad, luxe inloopdouche en bubbelbad op basis van beschikbaarheid
Koffie & Thee faciliteiten (espressomachine) op de kamer
Gelegen op bijzondere locaties in het hotel
Luxe badjassen op de kamer aanwezig
Ook een romantische deluxe kamer beschikbaar voor bruidsarrangementen
Gratis WIFI, kluis, grote flatscreen TV en ruime werkplekken
De deluxe kamers zijn zeer ruime kamers. De deluxe kamers beschikken allen over een eigen unieke en eigenzinnige inrichting met
verschillende thema’s. In de deluxe kamers treft u extra lange twin bedden, ruime kastruimte, een grote flatscreen TV, een comfortabele
zithoek, telefoon, gratis WIFI en een royale schrijftafel. Onze deluxe kamers zijn alleen voorzien van verrassende luxe elementen.
2 Deluxe kamers beschikken over een bubbelbad, 2 Deluxe kamers beschikken over een waterpretbad op de kamer en 1 Deluxe kamer
beschikt over een luxe inloopdouche.

Genieten in de Achterhoek
Dit sfeervolle hotel in Lochem (vlakbij Zutphen en Deventer) biedt een breed scala aan mogelijkheden. Deze faciliteiten sluiten naadloos aan
op zowel zakelijke als toeristische verblijven in de Achterhoek.
Fietsend of wandelend geniet u van de lommerijke velden, beken en vennen.
En om even helemaal bij te komen na een dag hard werken of een dag stevig wandelen door de natuur maakt u gebruik van ons verwen
zwembad met sauna en solarium!
Onze Faciliteiten
Gratis WIFI in het gehele hotel m.u.v. het restaurant
38 sfeervolle "Boetiek" hotelkamers
Een uitstekend restaurant en een informele brasserie
Ontbijt, lunch en dinermogelijkheden
5 multifunctionele zalen voor congressen en vergaderingen
Een sfeervolle trouwzaal en een unieke feestzaal
Een officiele trouwlocatie
Boardrooms
5 hectare prive terrein temidden van bijzondere natuur
Kampvuurplaats
Fietsverhuur en E-bike verhuur
Wandel en fietsroutes
Overdekte fietsenstalling met oplaadpunten
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200 gratis parkeerplaatsen
Mindervalidekamer
Taxiservice
Gezellige hotelbar met leestafel en sfeervolle lounge
Verwenzwembad, sauna, solarium en sportruimte

Bij dit Romantische arrangement in Gelderland is inbegrepen:
Ontvangst met bubbels en tapas
2 Overnachtingen in een Romantische Deluxe kamer
2x Uitgebreid ontbijten in het restaurant
1x Een 4 gangen romantisch diner in restaurant
Gratis wandel- en fietsroutes
Gebruik van wellnessfaciliteiten, sauna, zwembad en solarium

Prijs: € 149 p.p. op basis van 2 personen in een romantische Deluxe kamer.
De prijs van dit Romantische arrangement in Gelderland is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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