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3-daags Veluwe Fietsarrangement - fietsen in Gelderland

Fietsen op de Veluwe

Lekker fietsen in de prachtige natuur van de Veluwe. Even een paar dagen lekker ontspannen en genieten van rust? Boek dan nu dit arrangement met
overnachtingen in het 4-sterren Golden Tulip Arnhem-Doorwerth!

De Veluwe

De Veluwe is een prachtig bos- en heidegebied in het midden van Nederland. De beste manier om op ontdekkingsreis te gaan is via de vele wandelen fietspaden die de Veluwe rijk is! Golden Tulip Arnhem-Doorwerth is prachtig gesitueerd op de Zuid Veluwe Zoom in een bosrijke omgeving en toch
op steenworp afstand van winkelstad Arnhem.

Het hotel

Golden Tulip Arnhem - Doorwerth is een prachtig viersterren hotel 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 KröllerMuller Museum, het Openlucht Museum,
Paleis het Loo en nog vele andere attracties welke de moeite waard zijn om een bezoek aan te brengen.

U kunt de prachtige omgeving van Golden Tulip Arnhem-Doorwerth uiteraard ook per fiets of wandelend verkennen! Door de vele faciliteiten, zoals
binnen- en buitenzwembad, sauna, solarium, tennis en fitness, is dit hotel uitermate geschikt voor een weekendje weg.

De kamers

De op 4-sterren geoutilleerde hotelkamers zijn onderverdeeld in de volgende types: 5 eenpersoons kamers, 71 tweepersoons comfortkamers, 28
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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, koelkast, televisie, roomservice, telefoon en koffie- en
theefaciliteiten. Bij onze receptie kunt u vragen naar een kluisje.

Dit 3-daags Veluwe Fietsarrangement is inclusief:

* 2 overnachtingen in een comfortabele kamer
* 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
* 2 x diner
* 2 dagen fietshuur
* Enerydrink voor onderweg
* Gratis wandel- en fietsroutes
* Gratis gebruik zwembad, sauna, fitnessen tennisbanen
* Gratis parkeren
* Gratis Wifi
* Koffie- en theefaciliteiten
Prijzen:
€ 159,00 per volwassene, november t/m maart (op basis van een 2-persoons comfortkamer)
€ 169,00 per volwassene, april t/m oktober (op basis van een 2-persoons comfortkamer)

Kinderkortingen:
Kinderen van 0 t/m 11 jaar verblijven gratis op een familiekamer . Maximaal 2 kinderen per kamer. Deze kamers zijn op aanvraag en dienen door het
hotel bevestigd te worden. De kosten voor het fietshuur en energydrink voor de kinderen dienen ter plaatse betaald te worden.

Verblijfsbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht.

De prijs van dit 3-daags Veluwe Fietsarrangement is geldig tot en met 31 december 2013 met uitzondering van de feestdagen.

De prijs is exclusief € 7,50 reserveringskosten.
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