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3 Daags Veluwse Bron arrangement met verblijf in Hanzestad
Deventer - Leuke combi stad en wellness

3-Daags Veluwse Bron arrangement en slapen in Deventer
Heerlijk een dagje relaxen bij Wellnessresort de Veluwse Bron en genieten van vele sauna’s, baden en andere verrassende
wellnessfaciliteiten. U slaapt 2 nachten in een prachtig stijlvol hotel in hanzestad Deventer. Vanuit dit hotel kunt u natuurlijk lekker een dagje
shoppen, cultuur snuiven in deze mooie hanzestad of lekker gaan fietsen of wandelen. Boek ook zo'n heerlijke 3-daagse trip!

Het hotel in Deventer
Het hotel is gevestigd in een historisch, karakteristiek pand midden in hartje centrum en ligt op slechts 500 meter van het centrum van de oude
binnenstad. De gastvrije Hanzestad heeft een monumentale sfeer en is gelegen aan de IJssel. Vanuit het hotel kunt u heerlijk fietsen,
wandelen en natuurlijk genieten in deze prachtige Hanzestad.
Tijdens uw verblijf in Deventer kunt u parkeren in de Parkeergarage Stadspoort.

Kamertypes
De 2-persoonskamer met douche is comfortabel en sfeervol ingericht. Kamerfaciliteiten: telefoon, toilet, douche, radio/tv en Wireless
internet. Niet alle kamers zijn bereikbaar met de lift. Indien bereikbaarheid met de lift genoodzaakt is gelieve dit bij de reservering aan te
geven.
De 2-persoonskamer met balkon is comfortabel en sfeervol ingericht en beschikt over een telefoon, toilet, douche (of douche in bad
combinatie), radio/tv en Wireless internet. De kamers hebben een origineel overdekt 19e eeuws balkon met een zitje, deze kamers bieden u
een mooi uitzicht op de fraaie binnentuin.
De 2-persoonskamer luxe met douche is ruim van opzet en voorzien van een nieuwe, moderne inrichting en badkamer. Kamerfaciliteiten:
telefoon, toilet, douche, radio/tv en Wireless internet. Niet alle kamers zijn bereikbaar met de lift. Indien bereikbaarheid met de lift genoodzaakt
is gelieve dit bij de reservering aan te geven.
De Deluxe kamer met bad/douche of een aparte douche , is zeer ruim opgezet en voorzien van een modern, luxe interieur.
Kamerfaciliteiten: telefoon, toilet, bad/douche, radio/tv en Wireless internet. Deze kamer is enkel te bereiken met de trap.
De Familiekamer is ruim en sfeervol ingericht. Kamerfaciliteiten: telefoon, toilet, douche en/of bad, radio/tv en Wireless internet. Daarnaast
beschikt de familiekamer ook over een woon/slaapkamer en een eigen kitchenette voor een aangenaam meerdaags verblijf. Deze kamer is
enkel te bereiken met de trap.
De 1-persoonskamer met douche is comfortabel en sfeervol ingericht. Kamerfaciliteiten: telefoon, toilet, douche, radio/tv en Wireless
internet. Niet alle kamers zijn bereikbaar met de lift. Indien bereikbaarheid met de lift genoodzaakt is gelieve dit bij de reservering aan te
geven.

Gezellig de stad in
Vanuit het hotel loopt u direct de oude binnenstad van Deventer in. De gezellige stad beschikt over leuke winkeltjes, monumentale panden
en terrassen. Er is veel gedaan om het historische karakter van de binnenstad te behouden. Het oude stratenpatroon is nagenoeg geheel
intact en honderden monumenten zijn gerestaureerd en hebben hun oorspronkelijke karakter behouden.
Op nog geen 10 minuten loopafstand van het hotel bevindt zich het Historisch Museum en de Schouwburg van Deventer. Verder vindt u in de
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omgeving de landgoederen van de St. IJssellandschap en het Rijsterborgherpark. Voor jong en oud is hier genoeg te beleven!
De Veluwse Bron ligt op zo'n 30 minuten rijden van het hotel. Hier kunt u met de entreekaart de gehele dag gebruik maken van de baden,
sauna's, relaxruimtes. Iedere maandag en laatste zondag van de maand is het badkledingdag. Op een badkledingdag dient u in alle faciliteiten
uw badkleding aan te hebben. In de restaurants, de loungeruimtes, de relaxruimtes, het paviljoen en op de terrassen is het dragen van een
badjas over de badkleding verplicht. Heeft u zelf geen badjas dan kunt u deze ter plaatse huren.

Bij dit 3-Daags Veluwse Bron arrangement met verblijf in Deventer is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een dagentree voor de Veluwse Bron
Informatiepakketje van de omgeving inclusief fiets- en wandelroutes
Gratis WiFi

Prijs: vanaf € 139,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer met douche.
De prijs is exclusief toeristenbelasting.
Informeer voor de gewenste aankomstdatum welke prijs op welk kamertype van toepassing is.
De prijs van dit 3-daags Veluwse Bron arrangement met verblijf in Deventer is geldig tot en met 31 december 2023 met uitzondering
van de feestdagen.
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