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E-bike Knooppunten Arrangement - 3 Dagen Fietsen in Drenthe

E-bike Knooppunten Arrangement - 3 Dagen Fietsen in Drenthe
Trendy toeren op een elektrische fiets van knooppunt naar knooppunt door de prachtige natuur van Drenthe.
Heeft u altijd al eens willen ervaren hoe het is om op een elektrische fiets te fietsen of wilt u graag een extra steuntje in de rug? Ervaar het nu
en ontdek de mooiste plekjes in Drenthe.

Fietsen in Drenthe - de Fietsprovincie bij uitstek!
Bij aankomst wordt u verwelkomd met een glaasje echte Drentsche Heidelikeur. Na een welverdiende nachtrust kunt u 's ochtends om de dag
meteen goed te beginnen gebruik maken van een uitgebreid ontbijtbuffet. Na het ontbijt trekt u er op uit met een Knooppuntenkaart en een
fiets met trapondersteuning om de rijke natuur van Drenthe te beleven. In de Drentse bossen en op de hei bent u even helemaal weg van de
bewoonde wereld. En na een heerlijke actieve dag geniet u bij terugkomst in ons sfeervolle restaurant van een 3-gangen dagmenu.

Het hotel in Drenthe
Het hotel is een 3-sterren hotel gelegen in het centrum van het karakteristieke dorpje Westerbork. Ideale uitvalsbasis voor uw fiets-, wandelen autotochten.Het hotel beschikt over een groot terras, een sfeervol à la carte restaurant, 3 serres en een gezellige hotelbar en royale
parkeergelegenheid.

De kamers- overnachten in Drenthe
Standaard kamers: met 2 boxspringbedden, bureau, zitje, douche, toilet, flatscreen tv en telefoon.
Gezinskamers: met 3 of 4 boxspring bedden.
Klooster kamers: met dezelfde basisvoorzieningen als de standaard kamers. Deze themakamers zijn volledig en tot in detail in de symboliek
van het klooster ingericht; fakkels, gietijzeren handgrepen, bewerkt houten meubilair, etc.
Kloosterkamers met privé sauna en terras
Bijzondere Luxe themakamers: standaard voorzien van een 2-persoons queensize boxspringbed, badkamer met bubbelbad, douche en toilet,
luxe relaxstoelen met tafeltje, flatscreen tv en telefoon. Op deze kamers kunnen maximaal 2 extra bedden geplaatst worden.

Dit arrangement is inclusief:
Ontvangst met een glaasje Drentsche Heidelikeur
Verblijf in een tweepersoonskamer
Elke ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet
1 dag gebruik elektrische huurfietsen op de 2e dag
Knooppuntenkaart Drenthe
1x een 3-gangen dagmenu op de 2e avond
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Prijzen:
3-daags (2 nachten) € 142,50 per persoon
4-daags (3 nachten) € 180,00 per persoon
Optioneel:
Extra dag elektrische huurfietsen à € 17,50 p.f.p.d.

Algemene toeslagen/kortingen:
Toeslag Eenpersoonskamer à € 15.00 p.n.
Toeslag Kloosterkamer à € 10.00 p.p.p.n.
Toeslag Kloosterkamer met privé sauna en terras à € 20.00 p.p.p.n.
Toeslag Luxe Themakamer met bubbelbad à € 20.00 p.p.p.n.
Toeslag Luxe Themakamer 'Beauty & Wellness' à € 40.00 p.p.p.n.
Toeslag Luxe Suite 'De Schaapskooi' à € 40.00 p.p.p.n.
Kinderen 3-11 jaar 50% korting (bij verblijf op kamer van 2 volbetalenden)
Kinderen 0-2 jaar gratis o.b.v. logies (exclusief kinderbed en bij verblijf op kamer van 2 volbetalenden)

De prijs van dit E-bike Knooppuntenarrangement is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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