Weekendjeweginbrabant.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

3 daags fietsarrangement op een landgoed in Brabant - Fietsen
tussen Den Bosch en Vught

Fietsarrangement in Brabant
Den Bosch en Vught bieden een prachtige omgeving voor korte en lange fietstochten. Plan een bezoek aan het historische en culturele
centrum van Den Bosch of fiets richting Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en breng onderweg bijvoorbeeld een bezoek aan
Nationaal Monument Kamp Vught.
Overnacht na uw fietstocht op ons landgoed en neem de tijd voor alle bijzonderheden die de omgeving van Vught te bieden heeft. Word
uitgerust wakker in een comfortabele hotelkamer en geniet van het ontbijtbuffet in de sfeervolle eetzalen van de monumentale Villa.

Genieten op het Landgoed
Ontbijt serveren wij in de centraal gelegen monumentale Villa ook kunt u hier terecht voor lunch en diner. Wilt u in alle rust genieten van een
drankje, dan staan wij voor u klaar in de sfeervolle Salon.

Den Bosch en omgeving
Den Bosch kent een uitgebreid cultureel en historisch aanbod, vanaf ons landgoed reist u per openbaar vervoer of eigen auto in slechts 15
minuten naar het centrum. Per fiets kunt u uitgaan van een tocht van ongeveer 30 minuten. De Bosschenaar ontvangt u met open armen want
deze stad heeft al meerdere male de titel Meest Gastvrije Stad van Nederland mogen dragen.
Geniet al winkelend van het prachtige cultuur historisch decor en pauzeer met een heerlijke Bosschebol op het terras. Plan een tocht over de
Binnendieze, breng een bezoek aan het NoordBrabants Museum of het Stedelijk Museum voor een tentoonstelling van Van Gogh of
Jheronimus Bosch. Ook in Den Bosch zijn de winkels iedere zondag geopend.

Dit fietsarrangement in Brabant is inclusief:
2 Overnachtingen in tweepersoons hotelkamer
2x Ontbijt in monumentale Villa
Fietshuur gedurende 1 dag
3-gangen Diner op de dag van aankomst
Portie bitterballen van de Bourgondiër geserveerd in de Salon
Gratis parkeren
Wifi

Prijs: vanaf € 129,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Toeristenbelasting is exclusief en bedraagt € 2,00 per persoon per nacht.
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Voorwaarden
In-/Uitchecken
Inchecken is mogelijk van 14.00 tot 22.00 uur
Uitchecken is mogelijk van 8.00 tot 11.00 uur

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan, blindengeleidehonden in overleg.

Culinair
Start diner op de dag van aankomst tussen 18.00 uur en 19.00 uur.
Wij houden graag rekening met eventuele culinaire- en/of dieetwensen graag vernemen wij deze wensen bij reservering.
Ontbijtbuffet van 07.30 uur tot 10.00 uur

De prijs van het fietsarrangement is geldig tot en met 31 december 2021 op basis van beschikbaarheid en met uitzondering van de
feestdagen.
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