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2 daags Feestarrangement op de Veluwe - Feesten samen met
collega's

Feesten op de Veluwe
U wordt ontvangen met een hapje en een drankje, waarna onze interactieve pubquiz start. Een uur gegarandeerd plezier voor jong en oud.
Aansluitend serveren wij een heerlijk warm- en koud dinerbuffet.
Na een geslaagde avond kunt u genieten van de welverdiende nachtrust. De volgende ochtend staat ons uitgebreide ontbijtbuffet voor u
klaar.

Het hotel
Het hotel biedt 91 sfeervolle 2-persoonskamers. Alle kamers zijn voorzien van een ruime badkamer met bad en/of douche, zithoek, televisie
met filmkanalen, telefoon, internet, bureau, koffie en theefaciliteiten en föhn. Voor grotere groepen beschikken wij over de luxe Villa! De Villa is
voorzien van vijf slaapkamers, drie badkamers, een grote keuken, een dining room en een ruime woonkamer. Daarnaast is de Villa uitgerust
met flatscreens, dvd, blue ray en sound system.
Activiteiten op de Veluwe
De groene omgeving is perfect voor allerlei activiteiten. Ons hotel ligt vlakbij het Veluwemeer, ideaal voor een wandel- of fietstocht. Zoek je
wat meer spanning op de Veluwe? Kom dan naar Veluwe Events, pal naast het hotel. Veluwe Events is het grootste outdoor terrein van
Nederland. Hier speel je een potje lasergame, rijd je quad of probeer je de nieuwste outdoor spellen zoals Airsoft of Dodgebow. Leuk voor het
hele gezin, een vrijgezellenfeest of een bedrijfsactiviteit.

Ligging
Het hotel is gelegen op de Veluwe tussen Harderwijk en Nunspeet op slechts 5 minuten afstand van het Veluwemeer. De centrale ligging in de
nabijheid van de A28 maakt het hotel uitstekend bereikbaar. Het hotel beschikt over ruim 150 eigen parkeerplaatsen voor de deur. Voor onze
gasten die ons bezoeken met het openbaar vervoer bieden wij een gratis shuttle service aan van en naar station Nunspeet.

Bij dit feestarrangement is inbegrepen:
Ontvangst met 1 consumptie en hapje
1 uur Pubquiz
Dinerbuffet
4-uurs binnenlands gedistilleerde dranken arrangement
1 Overnachting in een standaard kamer
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet

Prijs: € 134,- p.p. op basis van een 2-persoonskamer (inclusief BTW maar exclusief toeristenbelasting à € 1,15 per persoon per
nacht).
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1-persoonskamer toeslag: € 20,00 per nacht.
Uiteraard is het arrangement nog verder uit te breiden met activiteiten of overnachtingen, vraag naar de mogelijkheden.
Upgrade naar een Deluxe kamer € 10,00 per kamer per nacht.
De prijs van dit 2-daags Feestarrangement op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2022.
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