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Fietsarrangement in Twente

Fietsen in Twente en genieten maar!
Heerlijk genieten van de Twentse schoonheid doet u met dit 3-daagse fietsarrangement in Boekelo. Dit plaatsje staat bekend om zout dus
hoe leuk is het dan om de 38 kilometer Zoutfietsroute te fietsen en alles te weten te komen over zout en een bezoek te brengen aan het
Zoutmuseum. Maar Twente is natuurlijk veel meer! Ontdek het met dit super leuke en betaalbare fietsarrangement.

4-Sterren hotel in het gastvrije Twente
Fietsen en bij terugkomst in het hotel even relaxen en ontspannen, 's avonds lekker eten en misschien gezellig bowlen of lekker een drankje
doen in de lounge. U zult zich hier heerlijk thuis voelen en volop genieten!
Temidden van het Twentse coulisselandschap ligt het gastvrije 4-sterren hotel en appartementen complex. De vele faciliteiten van het hotel
bieden u de mogelijkheid uw verblijf op een eigen wijze in te richten.
Uitgebreide fietsroutes leiden u door het betoverende grensgebied met sprookjesachtige bossen afgewisseld door pittoreske dorpen en
oude Saksische boerderijen. Soms lijkt het of de tijd heeft stil gestaan.
Maar Twente biedt meer: kasteeltuinen, avonturenparken, heidevelden, recreatieparken en kabbelende beekjes met nostalgische
watermolens laten u de zorg van alle dag even vergeten. In de bruisende studentenstad Enschede is het aangenaam winkelen en gezellig
toeven op één van de vele terrassen aan de Oude Markt.

Het hotel
Het resort biedt vele faciliteiten. Zoals bijvoorbeeld een verwarmd binnenzwembad met peuterbad, sauna, Turks stoombad, zonnebank,
speeltuin, 2 bowlingbanen (kost € 17,50 per uur) en 2 tennisbanen. In Restaurant Moods bent u van harte welkom voor uw lunch en/of
diner. In onze sfeervolle Lounge kunt u na een intensieve dag heerlijk ontspannen onder het genot van een drankje en/of hapje.

De kamers
De kamers zijn o.a. voorzien van een wekkerradio, telefoon, televisie,badkamer met bad of douche en toilet en een balkon of terras met
zitje. Een overdekte passage verbindt het hotel met het appartementencomplex.
Alle hotelkamers en appartementen beschikken over gratis draadloos internet.
De appartementen beschikken over een woonkamer met kitchenette voorzien van koelkast, magnetron, 4 kookplaten en koffiezetapparaat, 2
slaapkamers met 2 bedden, een badkamer met douche / bad en toilet en een badkamer met toilet en douche. Alle appartementen hebben een
terras of balkon met zitje.

Dit 3-daags Fietsarrangement in Twente is inclusief:
2 Overnachtingen op een hotelkamer
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een heerlijk 3-gangenmenu van de Chef in restaurant Moods
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Fietsroutes
Zoutfietsroute
1x Entree Zoutmuseum
Kleine attentie
Gebruik zwembad
Gratis parkeren
Gratis gebruik van Wifi
Gebruik sauna
Gebruik tennisbaan

Prijs: vanaf € 106,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Exclusief verblijfstoeslag
De prijs van dit 3-daags Fietsarrangement in Twente is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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