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Ga er op uit en ontdek Groningen te Voet met mooie
Wandelroutes

Wandelen in Groningen
Kom genieten van deze heerlijke wandelaanbieding in Groningen. U kunt lekker gaan wandelen aan de hand van vele en leuke routes die
uitgezet staan in Groningen en omgeving. Voor onderweg krijgt u een lunchpakketje mee zodat u de hele dag op pad kunt met het
wandelarrangement in Groningen.

Het hotel en de faciliteiten
In het natuurrijke Paterswolde, op steenworp afstand van de stad Groningen, ligt dit romantische 4-sterren hotel.
In het familiehotel met meer dan 120 jaar historie, zult u echte Groningse gezelligheid ervaren. Het familiehotel is een comfortabel 4-sterren
hotel met een prachtige ligging nabij recreatiegebied Paterswoldsemeer en de bruisende stad Groningen. De omgeving is niet alleen geschikt
voor het maken van mooie wandelingen, maar ook voor culturele uitstapjes of een bezoek aan Dierenpark Emmen of de zeehondencrèche in
Pieterburen. U kunt er echter ook voor kiezen om in het hotel te blijven.
Het hotel is uitgerust met een Health Club, voorzien van een sauna, zonnebank, zwembad en fitnessruimte, zodat u optimaal kunt
ontspannen. Voor lunch of diner kunt u terecht in onze Brasserie of ons restaurant Fleurie waar u kunt genieten van diverse culinaire
specialiteiten.

De kamers
Het hotel beschikt over 65 comfortabele hotelkamers (non-smoking), een bar, brasserie, restaurant, brasserie, restaurant, health Club met
zwembad, Turks stoombad, zonnebank, sauna en fitnessruimte, draadloos internet en gratis parkeergelegenheid.
De 2-persoonskamer comfort met douche is sfeervol en comfortabel ingericht. De kamer is voorzien van een badkamer met douche en
toilet, televisie, draadloos internet, airconditioning, radio en telefoon.
De 2-persoonskamer deluxe met bad is sfeervol en comfortabel ingericht. De kamer is voorzien van badkamer met bad en toilet,
comfortabele bedden, televisie, draadloos internet, airconditioning, radio en een telefoon. In deze kamer is het mogelijk om maximaal 1 extra
bed bij te zetten.
De suite is sfeervol en warm ingericht. De suite bestaat uit een apart leefgedeelte met royale banken en een televisie, aparte ruime werkplek
en een aparte slaapkamer met televisie. De suite beschikt daarnaast over een balkon, draadloos internet, tweepersoonsbed, airconditioning
en een badkamer met toilet en whirlpool.

Dit 3-daags Wandelarrangement 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
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1x Een lunchpakketje voor onderweg
Informatiepakket met diverse wandelroutes

Prijs: vanaf € 146,00 p.p. op basis van een 2-persoons comfort kamer met douche.
De prijs van dit 3-daags Wandelarrangement is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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