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Overnachten op de top van de Herikerberg - 5 dagen het
fantastische Twente coulisselandschap ontdekken

Twente ontdekken in 5 dagen
In 5 dagen kunt de omgeving van Markelo ontdekken. Wist u dat in een van de oudste dorpen van Twente prachtige kastelen staan? De
omgeving kunt u zowel te voet als per fiets ontdekken. Tijdens de wandel- of fietstocht komt u onder andere langs 7 kastelen, talrijke
landerijen en lieflijke kleine dorpjes.
Na een actieve dag in de buitenlucht kunt u in de hotelbar of lounge genieten van een aperitiefje. Na genoten te hebben van een aperitiefje
kunt u plaatsnemen in de bistro en genieten van een heerlijk 3-gangen diner met streekgebonden producten.

Hotelkamers
Alle hotelkamers zijn standaard voorzien van een zithoek, televisie, een bureau en een ruime badkamer met föhn, toilet en een douche of
bad. Het hotel is tevens uitgerust met een mindervalidenkamer.
Economy kamer:
De Economy kamer is een kleine, maar functionele kamer met gratis wifi, tv, kluis, werkgedeelte met bureau, zitje met tafel, minibar, föhn en
inloopdouche.
Deze compacte, rookvrije Economy kamer beschikt over een twin boxspring en is het meest geschikt voor kortere verblijven.
Comfort kamer:
De Comfort kamer is een ruime kamer met gratis wifi, flatscreen tv, kluis, werkgedeelte met bureau, zitje met tafel, minibar, föhn en
inloopdouche.
De meeste comfort kamers beschikken naast de inloopdouche ook over een ligbad. Heeft u de voorkeur voor een kamer met inloopdouche en
ligbad, vermeld dit bij uw reservering. Op basis van beschikbaarheid, zullen wij hier rekening mee houden.
Deze ruime, rookvrije, Comfort kamer beschikt over een twin boxspring en is geschikt voor langere verblijven.
Eén van de comfortkamers is geschikt voor minder valide gebruik.
Bostuin kamer:
De Bostuin kamer, best gewaardeerd, is een royale kamer met gratis WIFI, flatscreen tv, kluis, werkgedeelte met bureau, luxe zitje met tafel,
goedgevulde mini bar bij binnenkomst (GRATIS), nespresso apparaat, waterkoker, Rituals badkamer pakket, inloopdouche en ligbad en een
fenomenaal uitzicht op onze prachtige bos-tuin,
Deze luxe, rookvrije, Bostuin kamer beschikt over een twin boxspring en is uitermate geschikt voor langere verblijven.

Omgeving
In de omgeving van Markelo, een van de oudste dorpen van Twente, staan nog vele prachtige kastelen, waaronder Landgoed Weldam met
een kasteel en tuin als middelpunt. Ontdek de omgeving te voet of per fiets en geniet van het fantastische Twentse coulisselandschap met
akkers, beken, monumentale huizen en typische boerderijen. Het hotel is het startpunt van veel wandel- en fietstochten; vanuit het hotel
bent u meteen in de bossen. Door prachtig natuurschoon komt u langs 7 kastelen, een watermolen, een werkzame korenmolen, talrijke
landerijen en lieflijke kleine dorpjes. Informatie en routebeschrijvingen zijn gratis in het hotel verkrijgbaar.
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In Markelo zelf staat een molen die u kunt bezoeken. In het Muldershuus dat erbij hoort, kunt u molenaarsproducten kopen en een
versnapering nemen. Ook is er een openluchtzwembad in Markelo te vinden, ongeveer een kilometer bij het hotel vandaan, waar u in de
zomer een verfrissende duik kunt nemen. Voor de golfliefhebbers is er een 18-holes golfbaan voorhanden in het pittoreske Lochem, op
ongeveer 10 kilometer van het hotel. Heeft u geen golfvaardigheidsbewijs, maar wilt u toch graag een balletje slaan? Dan kunt u gaan pitchand-putten in Diepenheim.
Op steenworp afstand van het landhuishotel en bistro nodigen diverse steden, waaronder Deventer, Almelo en Enschede, u uit om te
winkelen of wat cultuur te snuiven. Voor het bereiken van de mooie monumentale hanzestad Deventer, moet u ongeveer 20 autominuten
uittrekken. Eenmaal op de plaats van bestemming maakt u - als het even kan - een mooie stadswandeling. Zo kunt u alle verborgen
schatten van deze oude stad ontdekken.

Bij deze 5-daags halfpension special is inbegrepen:
4 Overnachtingen
4x Ontbijtbuffet
4x Een 3-gangen diner

Prijs: € 199,00 p.p. op basis van een 2-persoons economy kamer.
In de comfort kamer kunt u overnachten voor € 219,00 p.p. en in de bostuinkamer voor € 259,00 p.p.
Toeslagen, de prijs toeslag is per persoon:
Feestdagen: € 10,00
Hoogseizoen (aankomst in juni, juli, augustus, september): € 20,00
Geen hoogseizoentoeslag op aankomstdag zondag

De prijs van deze 5-daags halfpension special is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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