Verrassenddrenthe.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

2 Dagen Culinair genieten in Coevorden nabij het Kasteel

2 Dagen Culinair genieten in Coevorden nabij het Kasteel
Lekker eten in een romantische en gezellige sfeer en een nachtje lekker blijven slapen? Dan boekt u deze 2-daagse Culinaire aanbieding en
dan kunt u ook een lekker drankje bij het diner nemen want u blijft gewoon lekker slapen. Het culinaire team van sublieme koks stelt elk
kwartaal een bij de streek en seizoen passende dinerkaart op.

Het hotel
Voor een totale ervaring van de prachtige omgeving in combinatie met lekker slapen en eten geniet u in dit prachtige hotel in Coevorden. Het
4-sterren hotel ligt op slechts 75 meter lopen van het Kasteel in het oude graanpakhuis De Vlijt en heeft een prachtige ligging aan de haven
van Coevorden. Het 100-jarige graanpakhuis is in 2011 verbouwd tot modern hotel, met oog voor klassieke details zoals balkenplafonds, oude
raampartijen en houten vloeren.

Slapen als een koning
De kamers zijn voorzien van alle luxe zoals een heerlijk bed, regendouches en in de hogere categorie regendouche en bad. Natuurlijk heeft u
een minibar die wij naar wens kunnen vullen, kunt u tv kijken vanuit bed en is er kosteloos gebruik te maken van draadloos internet. Er zijn
kamers in 3 klassen: H Design King, H Design King Deluxe en H Design Suite.
Onze H Design King kamers (25-30 m2) beschikken over grote King bedden en heerlijke regendouches. Sommige kamers hebben een
authentiek balkenplafond. Vanuit een heerlijk bed, voorzien van luxe bedlinnen, kunt u lekker lui tv kijken. In de kamer hstaat een kleine
koelkast die u naar wens kan vullen en kunt u kosteloos gebruik maken van draadloos internet. Onze H Design King kamers zijn uitgevoerd
met ramen van vloer tot plafond of klassieke ramen.
Onze H Design King Deluxe kamers (35 m2) beschikken over grote King bedden en heerlijke regendouches, met een keuze uit een dubbele
regendouche of regendouche/bad. Sommige kamers hebben een authentiek balkenplafond. Vanuit een heerlijk bed, voorzien van luxe
bedlinnen, kunt u lekker lui tv kijken. In de kamer staat een kleine koelkast die u naar wens kan vullen en kunt u kosteloos gebruik maken van
draadloos internet. Eveneens beschikken onze King Deluxe kamers over een zithoekje of een bankje. Onze H Design kamers Deluxe zijn
uitgevoerd met ramen van vloer tot plafond of klassieke ramen
Onze H Design Suites (37-40 m2) liggen op de kopse kanten van Pakhuis de Vlijt, sommige suites hebben zelfs nog authentieke
balkenplafonds. Deze kamers beschikken over grote King bedden, heerlijke regendouches én hebben een bad. De twee bruidssuites zijn
uitgevoerd met een heerlijk bubbelbad. Vanuit een lekker bed, voorzien van luxe bedlinnen, kunt u lekker lui tv kijken. In de kamer staat een
kleine koelkast die u naar wens kan vullen en kunt u kosteloos gebruik maken van draadloos internet. Eveneens beschikken onze H Design
Suites over een zithoekje of een bankje. Onze H Design Suites zijn uitgevoerd met ramen van vloer tot plafond of klassieke ramen.

Bij dit 2-daagse Culinaire arrangement in Coevorden is inbegrepen:
1 Overnachting in een king suite
1x Een uitgebreid ontbijt
1x Een 3-gangen diner op de dag van aankomst

Prijs: vanaf € 72 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Exclusief toeristenbelasting.
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De prijs van dit 2-daagse Culinaire arrangement in Coevorden is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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