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3-daags Wandelarrangement - Ontdek bijzondere natuur vanuit
het Brabantse Asten

Ontdek 2 schitterende natuurgebieden in Brabant
Met Nationaal Park de Groote Peel en de Strabrechtse Heide op wandelafstand is dit hotel het perfecte startpunt voor de natuurliefhebber, de
sportieveling maar ook de cultuursnuiver! Verblijf 3 dagen in dit 4-sterren hotel en wandel er lekker op uit. 's Morgens staat er een uitgebreid
ontbijt u klaar en als u terugkomt in het hotel kunt u nog even lekker ontspannen in de wellness en 's avonds gezellig dineren.

Overnachten in Asten
Kom overnachten in het gezellige 4-sterren hotel in Asten waar u de échte Brabantse gastvrijheid beleeft en proeft! U verblijf als gast in een
onlangs gerenoveerde hotelkamer, u kunt gratis gebruik van alle wellness-faciliteiten zoals het binnenzwembad en de sauna met Turks
stoombad en culinair genieten in de gezellige brasserie.

Hotelkamers en faciliteiten
Door een recente renovatie zijn de kamers in het hotel ruim en modern maar ook warm en gezellig ingericht. Alle hotelkamers zijn voorzien
van een flatscreen-tv, gratis wifi, koffie- theevoorzieningen, heerlijke Auping-bedden plus een haardroger in een eigen luxe badkamer.
Als hotelgast mag u gratis gebruik maken van alle wellness-faciliteiten zoals het binnenzwembad en de sauna met Turks stoombad.
Gasten van het hotel kunnen tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de fitnessapparatuur en ook deelnemen aan groepslessen bij
de inpandige fitnessclub in het hotel.
Het hotel beschikt over een ruime parkeerplaats en kunt u uw elektrische auto uiteraard ook opladen. Neemt u uw fietsen mee dan kunt u die
stallen in de overdekte fietsenstalling.
Culinair genieten
Elke ochtend geniet u van een uitgebreid ontbijtbuffet met allerlei vers afgebakken luxe broodsoorten, crackers en verschillende ontbijtgranen.
Bovendien bieden we vers fruit, yoghurt, gekookte eitjes, worstjes en ontbijtspek aan in het ontbijtbuffet. Vleeswaren en kaas, allerlei zoet en
natuurlijk koffie, thee, melk en verse vruchtensappen. Zoveel keus; dat is zeker een goede start voor onze hotelgasten.
In het smaakvol gestylede restaurant mixt de Brabantse gastvrijheid perfect met een heerlijke internationale keuken. Kom proeven en geniet
in de brasserie van de lekkerste gerechten in een heerlijke sfeer! Daarna kunt u gezellig napraten met een een borrel in de bar.

Gek op wandelen?
Met Nationaal Park de Groote Peel en de Strabrechtse Heide op wandelafstand is dit hotel het perfecte startpunt voor de natuurliefhebber,
de sportieveling maar ook de cultuursnuiver! Een landschap van ondoordringbaar moeras en water, heidevelden, zandruggen, berken en open
vlaktes. Een waar paradijs voor natuurliefhebbers, fietsers en wandelaars. Ook trekt de rust van de Groote Peel ruim honderd soorten
broedvogels en ook trekvogels. Liever wat leren over de omgeving? Dit kan bijvoorbeeld in het bezoekerscentrum ‘De Pelen’ van
Staatsbosbeheer, of in het Klok & Peel museum in Asten.

Bij dit 3-daags Wandelarrangement in Brabant is inbegrepen:
2 Overnachtingen
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2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
2x Een 3-gangen diner
Onbeperkt gebruik hotelfaciliteiten

Prijs: € 165,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
1-persoonskamertoeslag is € 95,00 per arrangement.
De prijs van dit 3-daags Wandelarrangement in Asten is geldig tot en met 30 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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