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Fietsend het Montferland ontdekken!

Kom genieten in het Montferland
Het Montferland, één van de parels van de groene Achterhoek, heeft alles in huis voor iedereen die houdt van het buitenleven. Wilt u tijdens
een weekend of korte vakantie genieten van de mooiste fietsroutes, gezellig shoppen en cultuur snuiven? Of wilt u gewoon graag met een
drankje onderuitzakken op één van de vele terrassen in de omgeving?

Het hotel
Dit fantastisch gelegen hotel aan de voet van de Montferlandse bossen is dan de basis waarvandaan u onbezorgd kunt recreëren.
Ons familiehotel is gelegen in het knusse, vriendelijke en gastvrije dorpje Beek in de gemeente Montferland. Het ligt aan de Duitse grens in de
directe nabijheid van het ca. 2000 ha. Berghse bos. Het hotel is daardoor een ideale plek om uw fietstocht te starten.
Door de bijzondere ligging en het romantische heuvellandschap heeft Montferland veel te bieden voor de recreatieve fietser en ook
liefhebbers van cultuur en natuur komen ruim aan hun trekken.
De faciliteiten van ons hotel sluiten hier perfect op aan, u kunt heerlijk ontspannen in onze lommerrijke tuin met jeu de boules baan of genieten
op ons gezellige terras.
Wij beschikken over een stijlvol ontbijtrestaurant, een gezellig cafe met biljart en een sfeervolle lounge, waar u op elk moment van de dag een
hapje of drankje kunt nuttigen.
Kortom, een uitermate geschikt vakantiehotel waar u nog kunt genieten van de rust en de natuur!

Kamers
Het hotel beschikt over een ruim aantal sfeervolle kamers die vrijwel allemaal een fraai uitzicht bieden op de Montferlandse natuur. De kamers
zijn voorzien van douche en toilet en TV.
Gedeelte van de kamers is voorzien van een balkon en het hotel beschikt over een stoeltjeslift voor mindervaliden.

Dit Fietsen in het Montferland arrangement is inclusief:
Koffie / thee bij aankomst
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
Fietskaart met fietsroutes van Bergherbos
Afsluitbare fietsenstalling

Prijs: € 92,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Dit arrangement is alleen te reserveren met aankomst maandag t/m woensdag.
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Wilt u langer blijven dan kan dat uiteraard!
Bij 4 dagen / 3 nachten is de prijs: € 135,00 per persoon.
Bij 5 dagen / 4 nachten is de prijs: € 177,50 per persoon
Kamers zijn vanaf 14.00 uur beschikbaar.

Toeslagen en kortingen
Toeslagen
Toeslag 2 persoonskamer alleen gebruik € 15,00 p.p.p.n.
Toeristenbelasting € 1,25 p.p.p.n.

Kortingen
Kinderkorting mits slapend op de kamer van de ouders:
0-3 jaar gratis
3-12 jaar 50%

Bijzonderheden
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Fietsverhuur à € 12,50 per dag.
Fietsen met elektrische ondersteuning te huur à € 27,50 per dag.
Het hotel beschikt over een overdekte en afsluitbare fietsenstalling.
Wilt u er ook een diner bij reserveren bij een restaurant in het Montferland? Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

De prijs van dit Fietsarrangement in Montferland is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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