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Beleef een Romantisch arrangement in Gelderland in een sfeervol
hotel

Romantisch genieten in Gelderland
Heerlijk slapen in een 4-sterren hotel, gelegen lekker centraal in Nederland dichtbij Amersfoort. Het hotel heeft een restaurant en wellness
waar u ook culinair kunt genieten en heerlijk samen kunt ontspannen.

Karakteristiek hotel
3 Monumentale Zuid-Veluwse boerderijen vormen samen het karakteristieke 4-sterren hotel. Dit hotel ligt zeer centraal in MiddenNederland, op de grens van de provincies Utrecht en Gelderland. Laat je verrassen door de prachtige natuur van Hoevelaken of breng een
bezoek aan het sfeervolle oude centrum van Amersfoort. Een stad met vele winkels en terrassen, die op een steenworp afstand van het hotel
ligt.

Het hotel en de faciliteiten
Het 4-sterren hotel beschikt over diverse wellnessfaciliteiten waar u tijdens uw verblijf gebruik van kunt maken. Zo kunt u in het hotel onder
andere gebruikmaken van de sauna, solarium en of het Turks stoombad. In de THALGO Spa & Beauty salon boekt u een ontspannende
manicure of gezichtsbehandeling. Voor wat meer inspanning kunt op pad gaan in de mooie omgeving of bruisende binnenstad.
In het sfeervolle restaurant is het heerlijk vertoeven onder het genot van een uitgebreide lunch of culinair diner. In de lounge en hotelbar kunt
tevens terecht voor een klein hapje en een drankje.

Kamers
Comfort kamer
De comfort tweepersoonskamer is comfortabel en stijlvol ingericht. De hotelkamer beschikt over twee eenpersoonsbedden, tv en badkamer
met toilet, bad en douche.
De Luxe kamer
De luxe kamer is ruim en comfortabel ingericht. Deze hotelkamer beschikt over twee eenpersoonsbedden, tv, en koffie en thee faciliteiten. De
badkamer is voorzien van een toilet, bad en douche.
Junior Suite
De junior executive kamer is comfortabel ingericht. Deze hotelkamer beschikt over een King-size bed, Nespresso apparaat, tv en minibar. De
badkamer is voorzien van een toilet, bad en douche.
Executive kamer
De executive kamer is ruimer dan de junior executive en comfortabel ingericht. Deze hotelkamer beschikt over een King-size bed, Nespresso
apparaat, tv, zithoek met tijdschriften en minibar. De badkamer is voorzien van een toilet, bad en douche.
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Bij dit Romantische arrangement is inbegrepen:
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles wijn

Beleef een Romantisch arrangement in Gelderland in een sfeervol hotel

Pagina 1/2

Romantischnachtjeweg.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet met een glas bubbels
1x Een romantisch 4-gangen à la carte diner op de dag van aankomst
Informatiepakketje van de omgeving inclusief fiets-en wandelroutes
Gratis Wifi

Prijs: vanaf € 158 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
De prijs van dit Romantische arrangement is geldig tot 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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