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Ontdek het Vechtdal met deze 5-daagse Fietsvakantie en
overnacht in 2 hotels

Een topuitje voor de fietsliefhebbers
Voor de echte fietsliefhebbers is deze 5-daagse Fietsvakantie in Ommen een echte topper! Midden in het Vechtdal ligt een prachtig gebied
met bossen, landgoederen, heidevelden en pittoreske dorpjes. Stap op de fiets en ontdek de prachtige omgeving. Na een actieve dag
staat er een heerlijk 3-gangen diner voor u klaar en de volgende ochtend vult u de maag met een uitgebreid ontbijtbuffet. Tijdens deze
fietsvakantie verblijft u in 2 hotels in Ommen.

De hotelkamers
Het 1e hotel waar u verblijft, beschikt over 33 hotelkamers waarvan 29 tweepersoonskamers en 4 eenpersoonskamers. Tevens beschikken
wij over 2 aangepaste kamers voor mindervalide gasten. Een groot deel van kamers kijkt uit over De Vecht.
Alle kamers zijn voorzien van douche en/of bad, toilet, flatscreen televisie, radio, föhn, telefoon en minibar.
De kamers bevinden zich op de eerste, tweede en derde etage en zijn per trap of per lift bereikbaar.
Het 2e hotel waar u verblijft, beschikt over 37 comfortabel ingerichte hotelkamers voor 1 of 2 persoonsgebruik. Het hotel biedt ruime luxe
kamers voorzien van bad en zitje voor een langer verblijf, maar ook kleinere functionele kamers voor een enkele overnachting. De kamers zijn
van alle gemakken voorzien: van boxspringbed tot draadloos internet.

Ontdek de omgeving per fiets
De ligging van het hotel is ideaal voor wie er te voet of met de fiets op uit wil trekken. Het NS-station ligt op loopafstand van het hotel, het
centrum van Ommen ligt om de hoek en op 800 meter lopen staat u aan de oever van de rivier De Vecht. Het hotel is bijna onderdeel van het
eeuwenoude Laerbos . Ommen is een mooie uitvalsbasis voor een actieve vakantie of weekendje weg, midden in het Vechtdal Overijssel:
een prachtig gebied met bossen, landgoederen, heidevelden en pittoreske dorpjes. Een ideaal vertrekpunt dus om eindeloze wandel- en
fietstochten te maken.

Gebruik uitgebreide wellness landschap
1 van de 2 hotels beschikt over een uitgebreid sauna- en beautycentrum waar u als hotelgast gratis gebruik van kunt maken. Als we
zeggen uitgebreid dan bedoelen we ook uitgebreid.
Wat te denken van een royale binnensauna met kleurentherapie, Turks stoombad met geur- en kleurentherapie, infrarood cabine, gekoeld
dompelbad, royale Finse buitensauna, arctic lavendelsauna, whirlpool met kleurentherapie, gevitaliseerd zoutwater binnenzwembad,
relaxruimte en een saunarestaurant voor een kop koffie of een lichte maaltijd tussendoor of een gezond diner? En dan hebben we de
bijzondere saunatuin met vijver gelegen achter het hotel nog niet eens genoemd. Dus wanneer u toe bent aan rust en ontspanning, zit er vast
iets voor u bij.
De wellness is alleen toegankelijk met badkleding.

Bij deze 5-daagse Fietsvakantie is inbegrepen:
2 Overnachtingen in een hotel aan de rivier de Vecht
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2 Overnachtingen in een hotel in een bosrijke omgeving
4x Een uitgebreid ontbijtbuffet
2x Een 3-gangen diner (1 in het ene hotel, 1 in het andere hotel)
Gebruik van sauna- en beautycentrum in 1 hotel gedurende uw verblijf
Diverse wandel-en fietsroutes
Inclusief Vechtdal magazine
Gratis parkeren
Gratis WiFi

Prijzen:

Op basis van 2 personen per kamer tot en met september 2022
Aankomst Zondag Euro 267,50 P.P.
Aankomst Maandag Euro 280,00 P.P.
Aankomst Dinsdag Euro 282,50 P.P.
Aankomst Woensdag Euro 292,50 P.P.
Aankomst Donderdag Euro 282,50 P.P.
Aankomst Vrijdag Euro 280,00 P.P.
Aankomst Zaterdag Euro 275,00 P.P.

Op basis van 1 persoon per kamer tot en met september 2022
Aankomst Zondag Euro 400,00 P.P.
Aankomst Maandag Euro 425,00 P.P.
Aankomst Dinsdag Euro 430,00 P.P.
Aankomst Woensdag Euro 450,00 P.P.
Aankomst Donderdag Euro 430,00 P.P.
Aankomst Vrijdag Euro 425,00 P.P.
Aankomst Zaterdag Euro 415,00 P.P.

De prijs is exclusief toeristenbelasting.
De prijs van deze 5-daagse Fietsvakantie in Ommen is geldig tot 30 september 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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