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3-daags Wildarrangement met 2x Wild eten en overnachten in een
Herberg in de Achterhoek

3-daags Wildarrangement
Heerlijk wild eten en lekker zo tussendoor 3 dagen genieten in de Achterhoek en slapen in een sfeervolle herberg in het karakteristieke
Bronkhorst midden in de Achterhoek? Laat u lekker in de watten leggen en geniet 2 avonden van voortreffelijke wildspijzen.

Overnachten in een historische herberg
In de herberg overnacht u in één van de elegante en modern uitgeruste kamers. De kamers zijn verspreid over de eerste verdiepingen van de
3 monumentale gebouwen. Alle kamers, 17 in totaal, zijn voorzien van modern sanitair en hedendaags comfort, zoals TV en gratis Wifi.
Tweepersoonskamer: de tweepersoonskamer bevindt zich in het hoofdgebouw van de herberg. Op de eerste verdieping van het
monumentale hoofdgebouw liggen de kamers. In de kamers kunt u de sfeer van het 15e-eeuwse pand aanschouwen. Sommige kamers zijn in
Engelse countrystijl ingericht.
U overnacht in een 2-persoonsbed dat is opgemaakt als 2 aparte bedden. Iedere kamer heeft een eigen badkamer met douche en
badkamerbenodigdheden. Tevens is de kamer voorzien van gratis wifi.
Tweepersoonskamer 4 Linden: aan de overkant van de herberg ligt Huis de 4 linden. Het huis beschikt over vijf kamers. In het huis liggen 4
kamers op de eerste verdieping. In deze kamers kunt u slapen in een bedstede van 200x160 cm. U kunt vanaf uw eigen dakterras op twee
van de kamers genieten van een prachtig uitzicht over Bronckhorst.
Op de begane grond vindt u de vijfde kamer die een directe uitgang heeft naar buiten. Deze kamer heeft 2 losse bedden.
U slaapt in alle comfort in de suites. Ook deze kamers zijn ingericht in de Engelse countrystijl. De suites hebben een heerlijk huiselijke
ambiance, zijn traditioneel en country chic. U waant zich in de landhuizen van het platteland van Engeland.
Suite: aan de voorzijde van de herberg bevindt zich deze suite. U overnacht in een romantisch 2-persoonshemelbad. In de badkamer van de
suite kunt u heerlijk ontspannen in het ligbad.
Dickenssuite: de suite bevindt zich in de voormalige burgemeesterwoning van Bronckhorst. De suite is ingericht in Dickensstijl. Rust heerlijk
uit in een coconut-bed. De badkamer is voorzien van een inloopdouche.
Appartement 1 (voor 4 tot 9 personen): het appartement is uitgerust met een woonkamer met keuken. Op de 1e verdieping bevindt zich 1
slaapkamer voor 2 personen. Op de 2e verdieping zijn 2 slaapkamers voor 2 tot 3 personen. De badkamer is voorzien van een dubbele
wastafel, douche en separaat toilet. De bank in de woonkamer kunt u uitklappen tot 2-persoonsbed.
Appartement 2 (voor 2 tot 7 personen): op de 1e verdieping bevindt zich de woonkamer met keuken. De 2 slaapkamers (beiden voor 3
personen) bevinden zich op de 2e verdieping. De badkamer is voorzien van een dubbele wastafel, douche en separaat toilet. De bank in de
woonkamer kunt u uitklappen tot 2-persoonsbed.

Sfeervol restaurant
In de herberg kunt u terecht voor een sfeervol verrassingsdiner. Het restaurant is 7 dagen per week geopend van 9:00 uur t/m 22:00 uur. De
lunch- diner- en dessert kaart zijn zorgvuldig geselecteerd door de chef. Er zit voor iedereen iets van zijn of haar smaak tussen. U kunt
bijvoorbeeld kiezen voor een verrassingsmenu, uw eigen 3- of 4 gangenmenu samenstellen, of kies voor een heerlijk vegetarisch gerecht.
Terras: geniet van de heerlijke ingrediënten van het buitenleven onder genot van de mooie natuur op het terras. Hier kunt u op de zonnige
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dagen genieten van een heerlijke lunch of een luxe diner.

Bij dit 3-daags Wildarrangement in een sfeervolle herberg is inbegrepen:
1x Een 3-gangen (wild)diner
1x Een 4-gangen (wild)diner
1x Een aperitief
1x Koffie met krentewegge
2 Overnachtingen in een van onze sfeervolle hotelkamers
2x Een heerlijk Achterhoeks ontbijt

Prijs: vanaf: € 169,00 p.p.
Dit arrangement is alleen mogelijk met aankomst op zondag, maandag, dindsdag of woensdag.
De prijs van dit 3-daags Wildarrangement in de Achterhoek is geldig vanaf 15 oktober tot en met 31 december 2020 met uitzondering
van de feestdagen.
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