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5-daagse Minivakantie op een Landgoed midden in de natuur van
Noord-Brabant

Ontdek al het moois van Brabant
5 Dagen lang genieten van de Brabantse natuur, prachtige vestingsteden en parken zoals De Efteling. Verblijf in dit hotel en gebruik het
als uitvalsbasis voor uw fietstochten en vindt u vele mooie wandelpaden door De Meierij. Maar ook kastelen, zoals Kasteel Heeswijk en
vestingsteden als 's-Hertogenbosch en Heusden liggen op steenworp afstand.

Het hotel
Het hotel biedt moderne kamers en gratis WiFi in een rustige, groene omgeving. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, flatscreen
kabeltelevisie, zithoek, telefoon, laptopkluis en een bureau.
In totaal beschikt het hotel over 196 hotelkamers waarbij u de mogelijkheid heeft te kiezen uit een ligbad of douche. Alle kamers zijn voorzien
van Rituals badproducten voor de ultieme ontspanning. Tevens kan er rekening gehouden worden met speciale wensen zoals andere
kussensoorten, speciaal matras, allergieën, badjassen.
Wees er alstublieft op bedacht dat huisdieren niet zijn toegestaan in het hotel.

De hotelkamers
Het hotel heeft 3 verschillende kamertypes: comfort, superior en executive. Tijdens uw verblijf overnacht u in een comfort kamer.
Het hotel heeft 132 comfortkamers van ongeveer 25m², gelegen op een rustige locatie in een bosrijke omgeving met uitzicht op de mooie
Brabantse natuur. U heeft de keuze uit een bed voor 2 personen (double) of 2 aparte (twin) bedden. De comfortkamer beschikt over een
flatscreen TV, airconditioning en badkamer met douche.

Faciliteiten en wellness in het hotel
Het overdekte zwembad is dagelijks geopend en beschikbaar voor de hotelgasten. De afmetingen van het zwembad zijn 14 x 7 meter met
een diepte van 1.40 meter. Bij het zwembad vindt u een sauna en een infraroodcabine. Deze zijn ingesteld op verschillende temperaturen.
De squashbaan bevindt zich in de oude boerderij en ligt op ongeveer 50 meter afstand van het hoofdgebouw. U kunt hiervoor kostenloos
reserveren bij de receptie en zij kunnen u tegen een kleine vergoeding voorzien van een squashracket en ballen.
Het hotel beschikt over een ruime professioneel ingerichte Gym in de Boerderij, gelegen op ongeveer 50 meter afstand van het hoofdgebouw.
Deze is uitgerust met apparatuur van Technogym en beschikt over 2 loopbanden, 3 fietsen, een crosstrainer en een cardio wave. Tevens is er
diverse workout apparatuur.
Op het landgoed bevinden zich ook 2 all-weather tennisbanen. Ook voor de tennisbanen kunt u kostenloos reserveren bij de receptie. Zij
kunnen u tegen een kleine vergoeding voorzien van tennisrackets en ballen. De banen zijn niet verlicht.
Naast de tennisbanen ligt een beach volleybalveld en een mini voetbalveld. Zowel een volleybal als voetbal zijn bij de receptie verkrijgbaar
voor gebruik. Het mini voetbal wordt gespeeld met extra kleine goals.

Bij deze 5-daagse Minivakantie in Brabant is inbegrepen:
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4 Overnachtingen in een Comfort Kamer
4x Een uitgebreid ontbijt
2x Een 3-gangen diner
Fiets- en wandelroutes
Onbeperkt gebruik van de sport- en wellnessfaciliteiten
Gratis parkeergelegenheid
Gratis Wifi

Prijs: vanaf € 249 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Exclusief toeristenbelasting à € 1,64 p.p.
De prijs van deze 5-daagse Minivakantie op een landgoed in Brabant is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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