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3 dagen Wandelen vanuit uw hotel door Nationaal Park de
Drentsche Aa in Drenthe

Wandelarrangement door de Drentsche Aa
Op zo'n half uurtje wandelen vanuit uw hotel staat u in het Nationaal Park de Drentsche Aa. Een prachtig natuurgebied waar u uiteraard vele
wandelroutes kunt nemen. Geniet vanuit dit hotel van dit 3-daagse Wandelarrangement en proef, ruik en geniet van een bijzonder
natuurgebied.

Het hotel en de faciliteiten
Dit hotel staat al meer dan 80 jaar bekend om de persoonlijke gastvrijheid en professionele service in een ongedwongen en gemoedelijke
sfeer. Het personeel speelt dan ook in op de individuele wensen van onze gasten.
De 78 hotelkamers zijn van alle gemakken voorzien en afgestemd op de natuurlijke omgeving. Voor extra comfort kunt u terecht in onze
Junior Suites met bubbelbad. Alle kamers bieden een adembenemend uitzicht op de omgeving.
Culinaire fijnproevers komen niets tekort. Beleef Live Cooking in het ruime Paviljoen Duinoord of geniet na met een drankje in ons Grand
Café. Nagenieten met een drankje doet u in het Grand Café bij een knisperend haardvuur. Een verwarmd binnenzwembad, sauna, solarium
en tennisbaan maken het verblijf compleet.
De faciliteiten in het hotel zijn een Trendy Live Cooking in Restaurant Paviljoen Duinoord, het grand café met open haard, hotelbar met biljart,
lift, trendy lounge terras aan de zandverstuiving, een overdekt zwembad, sauna en solarium. Verder beschikt het hotel over een all-weather
tennisbaan, gratis parkeergelegenheid, u kunt elektrische fietsen huren en er is gratis draadloos internet in het hele hotel. Ook uw hond is
welkom (tegen kleine vergoeding).

De kamers
Het hotel beschikt over 78 comfortabele hotelkamers, waarvan 76 comfortabele 2-persoonskamers, 2 suites en 2 mindervalide kamers.
De 2-persoonskamer comfort met bad is een comfortabele en sfeervolle kamer. De kamer is voorzien van twee aparte bedden, flatscreen
televisie, telefoon, bureau, kluisje, draadloos internet en een zitje. De badkamer is uitgerust met een bad/douche, toilet en föhn. Sommige van
de kamers beschikken over een terras. Mocht u een terraskamer willen boeken gelieve dit aan te geven bij de reservering. Bij een terraskamer
wordt er een toeslag van €10,- per kamer per nacht gerekend en deze is boekbaar op basis van beschikbaarheid. Op deze kamer kunnen
maximaal 2 extra bedden worden geplaatst.
De 2-persoonskamer comfort plus met bad is een ruim opgezette en sfeervolle kamer. De kamer is voorzien van twee aparte comfortabele
boxspringbedden, flatscreen televisie, telefoon, bureau, kluisje, draadloos internet en een zitje. De badkamer is uitgerust met een bad/douche,
toilet en föhn. Open slaande deuren naar balkon met terrasstoelen.
De luxe kamer heeft twee, 1-persoonsbedden comfort bedden, flatscreen televisie, telefoon, bureau, kluisje, draadloos internet, zitje en een
balkon. De badkamer is uitgerust met een regendouche, toilet en föhn. De kamer beschikt over een balkon.
De junior suite is een ruime kamer voor 4 personen. De kamer heeft een 2 aparte slaapgedeeltes, een slaapgedeelte met een
tweepersoonsbed en een slaapgedeelte met 2 losse bedden. De kamer beschikt verder over een ruime living, flatscreen televisie, telefoon,
bureau, kluisje, draadloos internet, balkon en een zitje. De badkamer is uitgerust met een bubbelbad, toilet en föhn.
De suite is ruimer dan de junior suite en biedt ruimte aan 4 personen. De kamer heeft een slaapgedeelte met 1 tweepersoonsbed en een
woongedeelte met nog 2 losse bedden. De kamer beschikt over een ruime living, flatscreen televisie, telefoon, bureau, kluisje, draadloos
internet, zitje en een balkon. De badkamer is uitgerust met een bubbelbad, toilet en föhn.
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Dit 3-daags Wandelarrangement door Nationaal Park de Drentsche Aa is
inclusief:
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles wijn
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een luxe 3-gangen diner op de dag van aankomst
1 x lunchpakketje voor onderweg
Informatiepakket met diverse wandelroutes

Prijs: vanaf € 136 p.p. op basis van een 2-persoons comfort kamer met douche of bad.
De prijs van dit 3-daags Wandelarrangement door Nationaal Park de Drentsche Aa is geldig tot en met 31 december 2021 met
uitzondering van de feestdagen.
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