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3-daags Fietsarrangement en slapen in een voormalig klooster

3-daagse Fietsarrangement in Brabant
Oorspronkelijk was het hotel een klooster maar tegenwoordig is het een modern en luxe 4-sterrenhotel met diverse hotelfaciliteiten. De
combinatie van de historie en oorspronkelijke sfeer die bewaard zijn gebleven, geeft dit hotel haar unieke karakter en beleving! Fiets vanuit
dit hotel de mooie regio Peelland door en ontdek een bijzonder stukje Brabant.

Modern hotel in voormalig klooster
Voor wie wil overnachten in een voormalig klooster is dit Kloosterhotel absoluut een aanrader. De unieke ligging maakt dit hotel de perfecte
uitvalsbasis voor een veelzijdig weekendje weg in Nederland. Zo beschikt het kloosterhotel over vele faciliteiten voor een heerlijk verblijf
waaronder 99 luxe hotelkamers, 2 ruime terrassen, een fitnessruimte en 2 kinderspeelruimtes.
Bij de bar Bistro kunt u na een actieve dag aanschuiven voor een heerlijk diner. De verschillende vis- en vleesgerechten worden op de Josper
houtskooloven bereidt wat voor een voortreffelijke smaaksensatie zorgt.
Het hotel beschikt over een lift en u kunt bij het hotel gratis parkeren.

Kamers
De tweepersoonskamer comfort met bad is sfeervol ingericht en voorzien van een twinbed, flatscreentelevisie, bureau met stoel, zitje en
een badkamer met bad-douchecombinatie, toilet, wastafel en föhn.
De tweepersoonskamer comfort met douche is sfeervol ingericht en voorzien van een twin bed of tweepersoonsbed (op voorbehoud van
de beschikbaarheid), flatscreentelevisie, bureau met stoel, zitje, een badkamer met inloopdouche, toilet, wastafel en föhn.
De ruime ingerichte minder valide kamer met douche is gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers en heeft een extra brede ingang
met een zorgvuldig gekozen indeling.
Kamerfaciliteiten: De badkamer is uitgerust met een douchezitje en toiletondersteuning.
De tweepersoonskamer comfort plus is ruimer dan de tweepersoonskamer comfort en is sfeervol ingericht en voorzien van een twinbed,
flatscreentelevisie, bureau met stoel, zitje en een badkamer met inloopdouche, toilet, wastafel en föhn.
De familiekamer is ruim opgezet en bestaat uit twee aparte ruimtes waarvan een woongedeelte met slaapbank en een slaapgedeelte met
een tweepersoonsbed. Verder beschikt de kamer over een apart toilet, flatscreentelevisie, bureau met een stoel, zitje en badkamer met
inloopdouche, toilet, wastafel en föhn. De familiekamer is geschikt voor maximaal vier personen.
De suite met balkon is ruim opgezet en bestaat uit twee aparte ruimtes waarvan een woongedeelte en een slaapgedeelte. Het woongedeelte
beschikt over een bureau met stoel, een zitje en flatscreentelevisie. Het slaapgedeelte beschikt over een tweepersoonsbed met daarboven
een sterrenhemel. Vanuit zowel het slaap- als woongedeelte heeft u toegang tot het ruime balkon met zitje. Verder beschikt de suite over een
badkamer met bubbelbad, aparte douche, toilet, wastafel en föhn.

Bij dit 3-daagse Fietsarrangement is inbegrepen:
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles wijn
2 Overnachtingen
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2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een heerlijk 3-gangen à la carte diner op de dag van aankomst
1x lunchpakketje voor onderweg
Informatiepakketje van de omgeving inclusief fietsroutes
Gratis WiFi

Prijs: vanaf € 148 p.p. op basis van een 2-persoons Comfort kamer met douche.
Informeer gerust naar de mogelijkheden en prijzen van de andere kamertypes.
De prijs van dit 3-daagse Fietsarrangement in Brabant is geldig tot en met 31 december met uitzondering van de feestdagen.
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