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3-daags Romantiek in de Achterhoek

Romantiek in de Achterhoek
U wilt graag uzelf en uw geliefde eens verwennen? Dan is ons Romantisch Arrangement de juiste keus. Van de ontvangst tot het diner en van
de overnachting tot aan het champenoise ontbijt, wij verzorgen uw verblijf tot in de puntjes zodat u optimaal kunt genieten. Onze tip? Boek
één van onze romantische suites of comfort-plus kamers, dan kan uw verblijf zeker niet meer stuk!

Het hotel
Het hotel ligt op een unieke locatie in Winterswijk. Het hotel ligt in de nabijheid van Doetinchem en Enschede in de prachtige Achterhoek.
Het hotel heeft 68 hotelkamers; waarvan 24 standaard tweepersoonskamers, 3 standaard eenpersoonskamers, 35 royale kamers en 3
mindervalidekamers. Alle etages zijn met een lift bereikbaar. Verder vindt u er twee restaurants; Restaurant Frerikshof en onze gezellige
Brasserie. Voor een afzakkertje kunt u terecht in onze knusse bar. Rondom het hotel ligt een prachtig aangelegde vijvertuin met een groot
terras aan het water en een jeu de boules baan met speeltuintje.

De kamers
De 68 kamers zijn uitgerust met diverse faciliteiten en bieden u veel comfort. U heeft de keuze uit één- en tweepersoons hotelkamers, royale
hotelkamers of mindervalide kamers. Alle royale kamers zijn voorzien van een bad (op aanvraag), douchecabine, toilet, bureau met stoel,
apart zitje, haardroger, flatscreen, telefoon, koffie- en thee faciliteiten en een balkon (op aanvraag).

Omgeving
In de nabije omgeving van Winterswijk bevinden zich twee wijngaarden: "Wijngaard De Reeborghesch" en "Wijngaard Hesselink". Beide
wijngaarden organiseren rondleidingen en bieden u de mogelijkheid om een aantal wijnen zelf te proeven. Verder op de grens met Nederland
en Duitsland, in de stilte van het coulisselandschap, is een "place to be" ontstaan die u niet mag missen. Helemaal in the middle of nowhere,
in de buurtschap Kotten bij Winterswijk, vindt u Rosenhaege. Liefhebbers van tuinen en het Engelse landleven kunnen er hun hart ophalen.

Dit romantische arrangement in de Achterhoek is inclusief
Ontvangst met een welkomstdrankje en een borrelplateau
2x overnachting
2x uitgebreid ontbijtbuffet met een glas bubbels
1x romantisch 4-gangen à la carte diner op de dag van aankomst
Informatiepakketje van de omgeving inclusief fiets-en wandelroutes
Gratis Wifi

Prijs: vanaf €148,- p.p. op basis van een tweepersoonskamer.
De prijs van dit romantische arrangement in de Achterhoek is geldig t/m 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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