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4 dagen Kerst vieren in Hoenderloo

Kerst vier je samen op de Veluwe!
De feestdagen komen er weer aan en de kerstdagen kunnen natuurlijk niet ontbreken! Zo kunt u onder andere genieten van een kerstontbijt,
een culinair diner of een winterse wandeling met de hele familie.

Het hotel
Het hotel is omgeven door bijzonder veel groen waardoor u volledig kunt ontspannen tijdens uw verblijf. Bovendien biedt het hotel diverse
faciliteiten waar u volop gebruik van kunt maken. Na een inspannende dag geniet u van totale rust in de sauna of het binnenzwembad.
Uiteraard kunt u in het sfeervolle restaurant aanschuiven voor een smakelijke lunch of heerlijk diner.
Het hotel beschikt over 110 hotelkamers, cafe/bar, restaurant, diverse feestzalen en een heerlijk terras. Om te fietsen kunt u in het hotel ebikes huren. Verder is er een tennisbaan, kunt u bowlen, is er een buitenzwembad, fitness, binnenzwembad, voetbalveld en voetvolley en
beachvolley veld. Voor de kinderen is er een speeltuin aanwezig.
Sauna, bowling en tennis zijn tegen betaling te gebruiken.
Voor de fiets en auto is er een oplaadpunt beschikbaar.
Honden zijn ook welkom in het hotel, informeer wel naar de mogelijkheden op de gewenste datum.

De hotelkamers
De tweepersoonskamer comfort met douche is gelegen in de appartementen op de eerste verdieping en is te bereiken via een wenteltrap.
De kamer beschikt over twee eenpersoonsbedden, bureau met stoel, flatscreentelevisie, minibar (niet gevuld) en badkamer met douche en/of
bad en toilet. Op deze kamer kan er géén extra bed bij worden geplaatst.
Alle kamers bevinden zich buiten het hoofdgebouw. Vanuit uw hotelkamer zijn de receptie, het restaurant en de bar enkel buitenom te
bereiken.
De hond is welkom in dit kamertype in overleg met de receptie van het hotel. Hier wordt een toeslag voor gevraagd.
De tweepersoonskamer comfort met terras is gelegen in de appartementen. De kamer is ruim en standaard ingericht en voorzien van twee
eenpersoonsbedden, bureau met stoel, flatscreentelevisie en minibar (niet gevuld), een eigen terras en badkamer met een douche en/of bad
en toilet. Op aanvraag kan er één extra bed op de kamer geplaatst worden.
Alle kamers bevinden zich buiten het hoofdgebouw. Vanuit uw hotelkamer zijn de receptie, het restaurant en de bar enkel buitenom te
bereiken.
De hond is welkom in dit kamertype in overleg met de receptie van het hotel. Hier wordt een toeslag voor gevraagd.
De executive kamer is ruim en knus ingericht. De kamer heeft een apart woon- en slaapgedeelte en aparte badkamer. Het woongedeelte
beschikt over een privéterras, openhaard (gashaard), bureau, comfortabele zitmeubelen, koffie- en theefaciliteiten met een Nespresso
apparaat en minibar (niet gevuld). Het slaapgedeelte beschikt over een tweepersoonsbed. De badkamer is voorzien van een douche en/of bad
en toilet.

De faciliteiten
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Het hotel is omgeven door bijzonder veel groen waardoor u volledig kunt ontspannen tijdens uw verblijf. Bovendien biedt het hotel diverse
faciliteiten waar u volop gebruik van kunt maken. Na een inspannende dag geniet u van totale rust in de sauna of het binnenzwembad.
Uiteraard kunt u in het sfeervolle restaurant aanschuiven voor een smakelijke lunch of heerlijk diner.

Bij dit 4-daags Kerstarrangement in Hoenderloo is inbegrepen:
Ontvangst met koffie of thee en een lekkernij
3 Overnachtingen
3x Een uitgebreid ontbijt
1x Een heerlijk 3-gangen à la carte diner op kerstavond
1x Een luxe 5-gangen kerstdiner op Eerste kerstdag
1 x heerlijk 4-gangen kerstdiner op Tweede Kerstdag
Route voor een winterse wandeling en bij terugkomst een smakelijk kopje soep
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles speciaal geselecteerde Fletcher's Bubbels

Prijs: vanaf € 284 p.p. op basis van 2 personen op een 2-persoonskamer Comfort met douche met aankomst op 24 december 2022.
De prijs is exclusief toeristenbelasting.
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