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Op de fiets door Twente arrangement met overnachting op een
prachtig landgoed

Genieten in een exclusieve omgeving
Op de fiets door Twente! Ontdek in 3 dagen leuke zandpaadjes, fiets langs oude boerderijen en laat u verrassen door een van de leuke
fietsroutes. Tijdens de overnachting komt u helemaal tot rust op ons luxe landgoed. dit Fietsarrangement is de ideale combinatie tussen
inspanning en ontspanning.
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.

Landgoed met Suites
Midden in het prachtige Twentse coulissenlandschap ligt bij het dorpje Lattrop ons sfeervolle Landgoed. Uitkijkend over de weilanden
kunt u hier kennismaken met echte Twentse gastvrijheid, onthaasten bij een knapperend haardvuur en genieten van culinaire
hoogstandjes.
Rust, romantiek en vitaliteit, dit zijn de sleutelwoorden die het landgoed en de service van de toegewijde medewerkers kenmerken. Het
landgoed telt 13 hectare en is voorzien van 77 luxe suites. Deze zijn zowel verdeeld over het landgoed als gelegen in het hotelgebouw

Bij het op de fiets door Twente arrangement is inbegrepen:
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
Fietroutes
Fietshuur
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Lunchpakketje op dag 1

Prijs: vanaf € 259,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer met verblijf in een Juniorsuite of Landhuissuite.
Upgrade mogelijkheden:
Landhuis Suite Deluxe € 30,00 per nacht
Landhuis Suite Reezicht € 45,00 per nacht
Cottage € 60,00 per nacht
Royal Suite € 60,00 per nacht
Bosuil € 60,00 per nacht
Schotse Royal Suite € 90,00 per nacht
Panorama Suite € 150,00 per nacht
Eventuele toeslagen
Wanneer u op vrijdag of zaterdag overnacht hanteren wij een supplement van € 25,00 per persoon per nacht.

Extra lang genieten?
De kosten voor een verlengingsnacht bedragen vanaf € 89,00 per persoon inclusief ontbijt.
De prijs van dit op de fiets door Twente arrangement is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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