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Romantisch genieten voor Twee in pure luxe!

Romantisch genieten
Heeft u zin om even heerlijk in de watten te worden gelegd en te genieten van rust, ruimte, maar vooral ook van elkaar?
Dan is dit de plek om even tot rust te komen en samen te genieten van pure luxe en verwennerij.

Ontspannen, thuis voelen, uitrusten ...
Ontspannen, thuis voelen, uitrusten. In een bosrijke omgeving, aan de voet van de Woldberg ontvangen wij u graag voor een kort of een lang
verblijf in ons gastenverblijf. Overnachten in het midden van de driehoek Drentse hei, Friese meren en het Nationaal Park WeerribbenWieden. Het landhuis is de perfecte uitvalsbasis voor uw activiteiten. Fietsen, wandelen of uitwaaien op het water. Ook kunt u bij ons fietsen
huren, gebruik maken van onze fietsenstalling met oplaadpunt. Of samen een sloepje huren om lekker te genieten van een watertochtje.

Het restaurant
Ervaar gastvrijheid, professionaliteit en kwaliteit op elk moment van de dag met een ontbijt, lunch of diner. In een warme sfeer laten wij u
graag genieten van gerechten, waarin wij het beste van hoogwaardige streekproducten combineren. Graag adviseren wij u bij het kiezen van
een passende wijn van de met zorg samengestelde wijnkaart. In de sfeervolle Huiskamer kunt u de hele dag door genieten van onze
specialiteiten. De Huiskamer is ons grand café, waar u kunt ontspannen bij de open haard, met bijvoorbeeld een kopje koffie en heerlijke
appeltaart.

Even ontspannen in de eigen Wellness
U kunt ook gebruik maken van onze wellness afdeling. Wij bieden diverse behandelingen aan met het merk Maria Galland en Osaìne. Zo
kunt u bij ons een uitgebreide gelaatsbehandeling ondergaan, een voetmassage maar ook een ontspannende lichaamsmassage of pakking.
Het is ook mogelijk om uw nagels en make-up te laten verzorgen, zowel voor dagelijkse als voor feestelijke gelegenheden. Op deze manier
kunt u zelf uw beautydag samenstellen en helemaal tot rust komen en genieten van een dag geheel naar eigen wens.

Dit romantische arrangement is inclusief:
1 x Overnachting
Fles bubbels op je kamer
Uitgebreid ontbijtbuffet
Bonbons op de kamer
Vier gangen Love diner
Late check out (13:00 uur)
Gratis gebruik wellness faciliteiten

Prijzen:
Comfort kamer € 102,50 p.p.
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Comfort Plus kamer € 105,00 p.p.
Luxe Suite € 127,50 p.p.

Uitbreidingsmogelijkheden
Verlengingsnacht met ontbijt € 52,50 p.p.

De prijs van dit Romantische arrangement is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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