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Oud & Nieuw aanbieding - 3 dagen genieten op de Veluwe met
Live Muziek op Oudjaarsavond

Vier Oud & Nieuw op de Veluwe
Met deze fantastische Oud & Nieuw hotelaanbieding wordt het wel heel gezellig met de jaarwisseling. Geniet van een heerlijk verblijf in dit
schitterende hotel, gelegen midden op de Veluwe. Ook zeer geschikt voor families met kinderen met gezellige Oudjaarsavond met live
muziek.

Genieten in een 4-sterren hotel met Oud & Nieuw
Het prachtige 4-sterren hotel is gesitueerd in een bosrijke omgeving en toch op steenworp afstand van Arnhem. In de nabije omgeving vindt u
onder andere Burgers' Zoo, Het Nationale Park De Hoge Veluwe met het Kröller Muller Museum, het Openlucht Museum, Paleis het Loo en
nog vele andere attracties welke de moeite waard zijn om een bezoek aan te brengen.

Faciliteiten van dit hotel
Het hotel biedt diverse uitstekende faciliteiten en beschikt over een restaurant, bar met terras en uitgebreide sportfaciliteiten zoals een
zwembad, tennisbaan, sauna, fitness en zonnebank. Voor de jongere gasten is er een speelkamer.

Verschillende type kamers
De hotelkamers zijn onderverdeeld in de volgende types: 4 eenpersoons kamers, 75 tweepersoons comfortkamers, 24 tweepersoons
comfortkamers XL en 14 superior kamers.
Onze tweepersoons comfortkamers XL en onze superior kamers zijn tevens onze familiekamers en familiesuites.
Alle kamers hebben een rustige ligging en zijn voorzien van bad en/of douche, toilet, televisie, telefoon en koffie- en theefaciliteiten. Bij onze
receptie kunt u vragen naar een kluisje.

Bij deze 3-daagse Oud & Nieuw hotelaanbieding op de Veluwe is inbegrepen:
Ontvangst met koffie of thee en een lekkernij
2 Overnachtingen
1x Een uitgebreid ontbijt
1x Een Nieuwjaarsontbijt met glas bubbels
1x Een heerlijk 3-gangen à la carte diner
1x Een luxe buffet op Oudjaarsavond
Gezellige Oudjaarsavond met live muziek
Tijdens de jaarwisseling een feestelijke toost met bubbels en oliebollen
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Route voor een frisse Nieuwjaarswandeling

Prijs: vanaf € 239 p.p. op basis van een 2-persoons comfortkamer met bad met aankomst op 30 december.
Prijs: vanaf € 209 p.p. op basis van een 2-persoons comfortkamer met bad met aankomst op 31 december.
Prijs is exclusief tax & handling fee.
De prijs van dit 3-daags Oud & Nieuw arrangement op de Veluwe is geldig met aankomst op 30 of 31 december 2021. Geef bij uw
reservering door welke aankomstdatum u wenst.
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