Fietsvakantieinnoordbrabant.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Brabants Fiets en Wandelarrangement - Overnachten op landgoed
met Historische allure

Brabants Fiets en Wandelarrangement - Overnachten op landgoed met
Historische al
Op naar een kort en kracht weekendje weg! Deze prachtige locatie is gelegen in een inspirerende en rustgevende omgeving. Het 14 ha
landgoed straalt alles uit waar het hotel voor staat: kwaliteit, gastvrijheid, duurzaamheid en inspiratie. Het hoofdgebouw op het landgoed
bestaat uit de originele middeleeuwse entrée met daarachter ons Atrium en haar 4 vleugels.

Het hotel
Het hotel biedt moderne kamers en gratis WiFi in een rustige, groene omgeving. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, flatscreen
kabeltelevisie, zithoek, telefoon, laptopkluis en een bureau.
In totaal beschikt het hotel over 196 hotelkamers waarbij u de mogelijkheid heeft te kiezen uit een ligbad of douche. Alle kamers zijn voorzien
van Rituals badproducten voor de ultieme ontspanning. Tevens kan er rekening gehouden worden met speciale wensen zoals andere
kussensoorten, speciaal matras, allergieën, badjassen.
Wees er alstublieft op bedacht dat huisdieren niet zijn toegestaan in het hotel.

De hotelkamers
Het hotel heeft 3 verschillende kamertypes.
132 Comfortkamers van ongeveer 25m², gelegen op een rustige locatie in een bosrijke omgeving met uitzicht op de mooie Brabantse
natuur. U heeft de keuze uit een bed voor 2 personen (double) of 2 aparte (twin) bedden. De comfortkamer beschikt over een flatscreen TV,
airconditioning en badkamer met douche.
De 62 Superior kamers zijn ongeveer 25m² groot. Sommige superior kamers hebben zelfs uitzicht op de rivier De Dommel. Verder zijn de
kamers op de 3de etage voorzien van comfortabele “Swiss sense” bedden. De superior kamers zijn voorzien van gratis Wifi, flatscreen TV,
airconditioning, badkamer met douche, een minibar met gratis bronwater, een Nespresso apparaat, strijkfaciliteiten en kluis op de kamer,
gebruik van een badjas en slippers inbegrepen.
De 2 executive kamers (de meest comfortabele kamers) zijn ongeveer 45 m² en gelegen op de 3e verdieping, met uitzicht over een uniek
stukje Brabant. De executive kamers zijn voorzien van sfeervolle zithoek, flatscreen TV, airconditioning, een minibar met gratis bronwater, een
Nespresso apparaat, strijkfaciliteiten en kluis op de kamer, gebruik van een badjas en slippers inbegrepen.

Faciliteiten en wellness in het hotel
Het overdekte zwembad is dagelijks geopend en beschikbaar voor de hotelgasten. De afmetingen van het zwembad zijn 14 x 7 meter met
een diepte van 1.40 meter. Bij het zwembad vindt u een sauna en een infraroodcabine. Deze zijn ingesteld op verschillende temperaturen.
De 2 squashbanen bevinden zich in de oude boerderij en liggen op ongeveer 50 meter afstand van het hoofdgebouw. U kunt hiervoor
reserveren bij de receptie en zij kunnen u tevens voorzien van een squashracket en ballen.
Het hotel beschikt over een ruime professioneel ingerichte Gym in de Boerderij, gelegen op ongeveer 50 meter afstand van het hoofdgebouw.
Deze is uitgerust met apparatuur van Technogym en beschikt over 2 loopbanden, 3 fietsen, een crosstrainer en een cardio wave. Tevens is er
diverse workout apparatuur.
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Op het landgoed bevinden zich ook 2 all-weather tennisbanen. Ook voor de tennisbanen kunt u reserveren bij de receptie. Zij kunnen u
tevens voorzien van tennisrackets en ballen. De banen zijn niet verlicht.
Naast de tennisbanen ligt een beach volleybalveld en een mini voetbalveld. Zowel een volleybal als voetbal zijn bij de receptie verkrijgbaar
voor gebruik. Het mini voetbal wordt gespeeld met extra kleine goals.
De golf driving range is voorzien van overdekte afslagplaatsen en diverse afstanden zijn aangegeven op de range. Naast de driving range
ligt de putting-green. Bij de tennisbanen ligt de chipping-green; een bunker met 3 holes. Via de receptie zijn tegen een kleine vergoeding
muntjes te koop, waarmee u bij de driving-range ballen kunt verkrijgen. Op aanvraag is een clinic mogelijk door een van onze pro’s.

Bij dit fiets en wandelarrangement is inbegrepen:
1 Overnachting in een comfort kamer
1x uitgebreid ontbijtbuffet
1x 3-gangen diner
Fiets- en wandelroutes
Onbeperkt gebruik van onze fitness- en wellnessfaciliteiten

Prijs: € 85 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
De prijs is exclusief toeristenbelasting.
De prijs van dit Fiets en Wandel arrangement is geldig tot 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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