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Hap en Trap arrangement op de Veluwe - 3 daags
fietsarrangement

3 dagen genieten op de Veluwe in Otterlo
Slapen aan de voet van de Veluwe en vanuit uw gezellige en kleinschalig hotel fietst u zo de prachtige Veluwe op. Fietsliefhebbers mogen
deze 3 daagse fietsaanbieding niet missen dus boek nu zo'n heerlijk fietsweekend of lekker even zo een paar dagen tussendoor.

Uw hotel op 700m van Nationaal Park de Hoge Veluwe
Dit hotel is anders! De 17 hotelkamers hebben geen nummer, maar elk z’n eigen toepasselijke naam. Op 700 m afstand van Nationaal
Park de Hoge Veluwe zijn wij een goed onderkomen na een dagje fietsen of wandelen in onze mooie natuur. Uiteraard wordt dit
gecombineerd in verschillende hotelarrangementen.
Het restaurant in hartje Otterlo, is geen klassiek hotel restaurant, maar een gezellig, eigentijds Grand Café. Kom genieten van onze
lunchkaart, probeer een babbelplank of stel je eigen 3-gangen diner samen van onze Spyskaart. Wij liggen midden op de Hoge Veluwe! Voor
rust, natuur en cultuur ben je op het juiste adres in Otterlo. Met Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Kroller Muller museum op 700m van
ons hotel is een dagbesteding snel gevonden. Maar wat dacht u van de omliggende bossen, Paleis Het Loo, Nederlands Openlucht museum
en ga zo maar door! Alle 17 hotelkamers zijn geinspireerd op Nederlands meester en kunstenaars uit het Kroller Muller Museum en voorzien
van tv/radio, telefoon en badkamer met douche, wastafel en wc.
De aantrekkelijk geprijsde kamers zijn onderverdeeld in 3 types: Klein, Middel en Groot.
De kamertypes Klein, cosy doubles, beschikken over een bed van 1m40 en zijn maximaal geschikt voor 2 personen. Al deze kamers
beschikken over een bureau met comfortabele stoel, een LCD televisie met kabelaansluiting en eigen badkamer met regendouche. Tevens is
er snelle WiFi beschikbaar in het hotel.
De kamertypes Middel, sleeping apart together, beschikken over 2 bedden van 90cm en een ruime badkamer met regendouche. Al deze
kamers beschikken over een bureau met comfortabele stoel en een LCD televisie met kabelaansluiting. Tevens is er snel WiFi beschikbaar in
het hotel.
De kamertypes Groot, beschikken over 2 bedden van 90cm en een ruime badkamer met dubbele regendouche. Deze ruime kamers zijn
geschikt voor 2 tot maximaal 5 personen. Het is mogelijk een extra bed of babybedje te plaatsen. Joseph, Seurat en Toorop hebben een riante
(slaap)bank en/ of balkon. Tevens beschikken zij allen over een LCD televisie met kabelaansluiting en is er snel WiFi beschikbaar in het hotel.

De Veluwe - bij uitstek een fantastisch natuurgebied om te fietsen
Zoekt u rust, natuur en cultuur dan zit je hier goed. Otterlo ligt bij de ingang van het Nationale Park de Hoge Veluwe met daar het Kröller
Muller-museum, grootste beeldentuin van Europa, jachtslot St. Hubertus, Museonder. Andere bezienswaardigheden in de buurt: Nederlands
Tegelmuseum (Otterlo); Paleis het Loo en Apenheul (Apeldoorn); Openluchtmuseum en Burgers Zoo met Bush, Dessert en Ocean (Arnhem).
Wilt u de Veluwe verkennen?
Om u op de fiets kennis te laten maken met deze prachtige omgeving en te laten proeven en genieten van onze keuken hebben wij speciaal
voor u het Hap & Trap arrangement samengesteld.

Dit 3-daags Fietsarrangement op de Veluwe is inclusief:
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2 Overnachtingen
2x een uitgebreid ontbijtbuffet
2x een 3-gangenkeuze menu
Fiets- en wandelkaart van Otterlo en omgeving
Welkomstpakketje

Prijs: € 167,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer type middel.
Prijs: € 147,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer type klein.
Prijs: € 187,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer type groot.
Voor een 3-persoonskamer is de meerprijs voor de 3e persoon € 157,00.
Wenst u een 1-persoonskamer dan kunt u type klein reserveren en dan is die kamer voor het arrangement € 226,00 voor 1 persoonsgebruik.
LET OP: dit arrangement is alleen te boeken met aankomst van woensdag tot en met zaterdag.
Fietsen zijn niet inbegrepen bij het arrangement maar dicht bij het hotel is een fietsspeciaalzaak waar u verschillende type fietsen kunt huren.
De prijs van dit 3-daags Fietarrangement is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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