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3-daags fietsarrangement in Zutphen - Fietsen naar het kleinste
stadje van Nederland

3-daags Fietsarrangement in Zutphen - Fietsen naar het kleinste stadje
Vanuit het hotel is het mogelijk diverse fietsroutes te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld Bronkhorst het kleinste stadje van Nederland bezoeken.
U ontvangt u een fietsroute die u langs de mooiste plekjes leidt.
Vlak voor Bronkhorst steekt u met de pont over. In Bronkhorst zijn diverse bezienswaardigheden zoals het Charles Dickens Museum, De
Kaasboerderij en een aantal inspirerende winkeltjes en galeries. Vervolgens wordt u via een prachtige route weer naar het resort geleid.

Het hotel
Tussen de Veluwe en de Gelderse Achterhoek, met de natuur in de achtertuin en de historische Hanzestad Zutphen binnen handbereik, staat
het ons luxe 4-sterren Resort-Hotel. De ideale ligging van het hotel leent zich uitstekend om op een actieve manier de prachtige omgeving te
ontdekken.
Het hotel beschikt over 4 squashbanen, een tennishal met 4 banen, 6 gravel buiten tennisbanen en een all-weather buiten tennisbaan. Voor
ontspanning kunt u terecht in het binnenzwembad, de sauna en het solarium. Laat u in het BBQ-Restaurant verrassen door de culinaire
creaties van de chef-kok of kom gezellig wat drinken in de sfeervolle

Oase van rust
Omringd door de Veluwe en de Gelderse Achterhoek is het hotel een oase van rust. Een schitterende fietstocht langs de IJssel brengt u
naar het centrum van de Hanzestad Zutphen met haar monumentale panden, uitnodigende terrasjes en originele winkeltjes.

Diverse dinermogelijkheden
Culinair à la carte restaurant
In het à la carte restaurant kunt u genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Tevens is het restaurant af te huren voor een heerlijk diner met
een groot gezelschap. Bij mooi weer gaan de deuren open naar de terrassen waar u onder het genot van een hapje en drankje kunt genieten.
Sfeervolle brasserie
Na een actieve dag kunt u aanschuiven in de brasserie voor een smakelijke lunch, heerlijk diner of een lekkere snack. Voor het heerlijke diner
heeft u keuze uit verschillende voor-, hoofd- en nagerechten. Indien u speciale wensen heeft, kunt u dit doorgeven aan ons personeel die u
graag van dienst is. Tevens adviseert ons personeel u graag over bijpassende wijnen. Maar ook voor een gezellige High Tea of borrel bent u
hier aan het juiste adres! In de brasserie is het goed vertoeven met uw gezelschap.
BBQ-Restaurant
Het gezellige BBQ-Restaurant is uitermate geschikt voor een heerlijk avondje barbecueën. Combineer deze avond met een avond bowlen
samen, maar ook met vrienden, familie of als teamuitje. Bij Fletcher Hotels wordt er gewerkt met verse streekproducten. Vanzelfsprekend kunt
u ook kiezen voor een vegetarische of biologische barbecue

Bij dit 3-daags fietsarrangement is inbegrepen:
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles wijn
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2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een luxe 3-gangen diner
1x Een lunchpakketje voor onderweg
Informatiepakket met diverse fietsroutes

Prijs: vanaf € 136 p.p. op basis van beschikbaarheid op een 2-persoonskamer.
Prijs is exclusief toeristenbelasting.

Eigen fietsen mee of fietsen huren?
Neemt u uw eigen fietsen mee dan kunt u uw fietsen stallen in de overdekte fietsenstalling.
Wilt u in het hotel fietsen huren dan is dat mogelijk.
De prijs van dit 3-daags Fietsarrangement in Zutphen is geldig tot en met 31 december 2023 met uitzondering van de feestdagen.

3-daags fietsarrangement in Zutphen - Fietsen naar het kleinste stadje van Nederland

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

