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Last minute Montferland - 2 nachtjes weg in Gelderland

Genieten van de Rust en de Natuur
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 wandel- en fietsroutes, gezellig shoppen en cultuur snuiven? Of wilt u gewoon graag
met een drankje onderuitzakken op één van de vele terrassen in de omgeving?

Vanuit het hotel is het genieten van de omgeving
Dit prachtig 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. Hotel Zonneheuvel is daardoor een ideale plek om uw wandel-, fiets- of nordic walking
tocht te starten.
Door de bijzondere ligging en het romantische heuvellandschap heeft Montferland veel te bieden voor de recreatieve fietser en wandelaar
maar 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 gastenrestaurant, een gezellig cafe met biljart en een sfeervolle lounge, waar u op elk moment van de
dag een hapje of drankje kunt nuttigen.

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, wekkerradio en TV. Gedeelte van de kamers is voorzien van een balkon en ons hotel beschikt
over een stoeltjeslift voor mindervaliden.

Dit Lastminute arrangement is inclusief
Koffie / thee bij aankomst
2 Overnachtingen
2 x Een uitgebreid ontbijtbuffet
Koffie / thee 's avonds
Fietskaart & Wandelkaart met routes

Aanbiedingsprijs: € 95,00 p.p.

Toeslagen
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Toeslag 2-persoonskamer alleen gebruik € 15,00 p.p.p.n.
Toeslag toeristenbelasting € 1,25 p.p.p.n.
Fietshuur € 10,00 per dag
Electrische fiets à € 25,00 per dag.
Het hotel beschikt over een overdekte en afsluitbare fietsenstalling.
Huisdieren zijn niet toegestaan.

De prijs van dit Lastminute arrangement in Montferland is geldig tot en met 30 november 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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