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2 Dagen Fietsen en genieten op een Kasteel op de Veluwe

Vanouds een heerlijke plek om te vertoeven
U bent er even lekker tussen uit. Het kasteel, een locatie waar de sfeer van eeuwen geleden bewaard is gebleven. Omspoeld door de
Hierdense beek en omringd door eeuwenoude bomen is het gelegen op een schitterend landgoed, te midden van bossen en weilanden, aan
de rand van de Veluwe en de Randmeren.

Ontspanning en kostelijk verwend worden
We ontvangen u met koffie of thee en een huisgemaakte kasteelmuffin. Na het inchecken ontvangt u enkele fietsroutes van de mooie
omgeving.' s Avonds verwachten wij u in ons restaurant voor een uitstekend 3-gangen keuze diner. Na de overnachting is er een uitgebreid
ontbijtbuffet. En bij uitcheck de volgende dag krijgt u een lunchpakket mee.

Kamers - Overnachting bij een kasteel
Het kasteel is gelegen op een prachtige locatie in Hierden, vlakbij Harderwijk. Zodra je de oprijlaan op rijdt en de imponerende tuin
binnenloopt, waant u zich in een andere wereld. Bij ons kunt u ontsnappen aan de alledaagse hectiek. De prachtige ligging, heerlijke
gerechten, uitstekende comfort en gastvriendelijkheid zullen zorgen voor een onvergetelijk verblijf.
De hotelkamers bevinden zich in de aanbouw van het kasteel. Deze kamers kijken uit op de kasteelgracht of het landgoed.
De kamers in het bijgebouw de “Hoeve” zijn ruimer ingericht, maar bevinden zich tegenover de parkeerplaats van het kasteel. Uw kamer is
alleen buitenom bereikbaar, maar u verblijft wel op het op het landgoed van het kasteel.
De natuur is overweldigend op het landgoed van het kasteel. Ronde vormen, kleurrijke bomen, waterpartijen en een diereneiland typeren de
prachtig ingerichte Engelse landschapstuin.
Met de Hierdense beek, 2 lange beukenlanen en een bronnenvijver is het kasteel een oase van rust, ruimte, geur, kleur en geluiden.

Culinair genieten - Heerlijke specialiteiten
In het kasteelrestaurant kunt u dagelijks genieten van onze specialiteiten. Onze chefkok staat garant voor uitgelezen smaakcombinaties. Een
diner in het hotel betekent naast fantastisch eten ook ontspannen in een bijzonder sfeervolle omgeving. In de authentieke gewelven van het
Kasteel bevindt zich de sfeervolle bar. Een ideale locatie om gezellig te borrelen of de dag af te sluiten onder het genot van een goed glas
wijn. De bar beschikt over een buitenterras met een fabuleus uitzicht over de vijverpartij en de lange oprijlaan.

Dit 2-daags Fietsarrangement op de Veluwe is inclusief:
Ontvangst met koffie, thee en huisgemaakte kasteelmuffin
1 Overnachting in de aanbouw
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een 3-gangen diner op aankomstdag (keuze in hoofdgerecht)
1x Een lunchpakket op vertrekdag
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1 Dag fietshuur (dit is een gewone fiets), dag naar keuze
Diverse fietsroutes

Prijs: € 94,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Prijs is exclusief toeristenbelasting.
Bij aankomst op donderdag, vrijdag en zaterdag geldt er een eenmalige toeslag van € 15,00 per kamer.
Wilt u een e-bike in plaats van een gewone fiets dan is dat mogelijk en geldt er een toeslag van € 12,00.
Dit 2-daags Fietsarrangement op de Veluwe is te boeken van dinsdag tot en met zaterdag. Bij aankomst op zaterdag, kan er enkel
gefietst worden op zaterdag en niet op zondag.
De prijs van dit 2-daags Fietsarrangement op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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