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Culinair genieten in het Montferland - 3 daags Wildarrangement

Culinair genieten - Wildarrangement in het Montferland
Culinair genieten tijdens een 3-daags wildarrangement in het Montferland. U verblijft in ons hotel in Zeddam ook een ideaal startpunt voor
mooie fietstochten door de Achterhoek en de Montferlandse natuur. Dit gebied is uitgeroepen tot beste fietsregio van Nederland. Met het
netwerk van fietsknooppunten zijn eindeloos veel fietsroutes te maken. In de Achterhoek is het netwerk bijna 1.500 km lang en telt het 330
knooppunten waar Zeddam er één van is. Dus voor iedereen wel een route te ontdekken.

Het Hotel
Ons hotel is van oudsher een echt familiehotel, gelegen in een prachtig stukje Nederland waar gastvrijheid de gewoonste zaak van de wereld
is. U kunt hier al fietsend de prachtige en bosrijke omgeving verkennen. Maar u kunt ook lekker in het hotel blijven, onderuitgezakt met een
goed boek en/of met een ontspannend muziekje op de achtergrond. Kwaliteit en persoonlijke aandacht zijn de speerpunten van ons hotel. Alle
sfeervol ingerichte kamers zijn voorzien van douche, toilet, kleurentelevisie, gratis interneten telefoon. In een deel van het hotel is een lift
beschikbaar. Het hotel is rolstoeltoegangelijk

Geniet van het mooie Montferland
Het hotel ligt aan de rand van het heuvelachtige Montferland. Een plek om heerlijk te fietsen en te wandelen. Lekker winkelen kunt u in
Doetinchem, Arnhem of het Duitse Bocholt Doesburg,Bronkhorst, ’s-Heerenberg en Zutphen, juist bekend om de sfeervolle steegjes en
cultuur liggen op korte afstand van Zeddam. Aan de rand van het stadje 's-Heerenberg ligt het imposante kasteel Huis Bergh. Het behoort tot
de grootste en belangrijkste kastelen van Nederland. Compleet met een slotgracht, een ophaalbrug, wapperende vlaggen, rood-wit gekleurde
luiken en verdedigingstorens.

Het 3-daags Wildarrangement is inclusief:
Ontvangst met een glas lokaal gebrouwen bockbier of een glas lokale wijn met een bijpassend lekkernij.
1x Een 4-gangen wilddiner
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
Op eigen gelegenheid kunt u kiezen voor een wandeling van 5 of 12 kilometer. Bij terugkomst staat er een glas heerlijke glühwein of
warme chocolademelk klaar.

Prijs: € 142,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Toeslag 1-persoonskamer € 10,00 per nacht.
De prijs van dit 3-daags Wildarrangement in Montferland is geldig van 18 oktober tot en met 19 december 2021.
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