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Culinair genieten - 3 daags arrangement in Overijssel met
overnachting op een landgoed

Genieten in een exclusieve omgeving
Met dit 3 daags Culinair arrangement op het prachtige en sfeervolle Overijsselse landgoed geniet u 2 avonden van een heerlijk 3-gangen
menu van de chef. Verder kunt u het gehele verblijf gebruik maken van de vele faciliteiten in dit 4-sterren hotel.
U vindt dit prachtige landgoed diep verscholen in het Twentse landschap, bij het dorpje Lattrop, in de buurt van Ootmarsum. Het 4-sterren
hotel is dé plek om in een mooie ambiance de hectiek van alledag achter u te laten en helemaal tot uzelf te komen. Hier weet u zich als
nergens anders omringd door luxe, comfort, een prachtige omgeving én gastvrijheid. Geniet met volle teugen.

Culinair genieten
Geniet van een diner in het Bib Gourmand restaurant 't Spieck. De keuken is Frans met regionale seizoensgebonden producten. Bij mooi weer
kunt u ook plaatsnemen om ons terras en daar van uw diner geieten. Tijdens dit arrangement staat er iedere avond een heerlijk 3 gangen
diner op de planning van onze Chef.

Suites
Het landgoed telt 76 suites: 41 suites in het hotel en 35 suites op het omringende landgoed. Waar u ook verblijft, overal heeft u direct contact
met de natuur. Dankzij het comfort, de privacy en de stijlvolle inrichting, sommige met open haard, is elke suite een onweerstaanbare
uitnodiging om tot uzelf te komen en u gelukkig te voelen.

Dit 3-daags Culinair arrangement in Overijssel is inclusief:
2 Overnachtingen in een Suite of Landhuis Suite
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels
2x Een 3-gangendiner van de chef
Gratis gebruik binnenzwembad, sauna's en Kinesis studio
Gratis gebruik tennisbanen, pitch en putting greens en driving range*
1x Muntje voor de zonnebank in het solarium
Koffie- en theefaciliteiten en fruit op de kamer
Gebruik van badjas en zachte slofjes

Prijs: vanaf € 214,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer met verblijf in een Juniorsuite of Landhuissuite.
Nog meer luxe en comfort?
Boek dan een Royalsuite voor een supplement van € 30,00 p.p.p.n. Wanneer u echt iets bijzonders wilt ervaren, reserveer dan onze
Panoramasuite voor een supplement van € 75,00 p.p.p.n.
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Eventuele toeslagen
Wanneer u op zaterdag overnacht hanteren wij een supplement van € 25,00 per persoon.

Extra lang genieten?
De kosten voor een verlengingsnacht bedragen € 89,00 per persoon inclusief ontbijt.
De prijs van dit 3-daags Culinair arrangement in Overijssel is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de
feestdagen.
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