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Wild eten in de Achterhoek - 3 dagen Culinair genieten van een
bijzonder wildarrangement

Wild eten in de Achterhoek - Bijzonder 3-daags Wildarrangement
Dit jaar vieren we het 40 jarige jubileum van Wild eten in de Achterhoek. Stap deze herfst in deze culinaire wereld en laat u volledig in de
watten leggen! Dit is een bijzonder wildarrangement. Loungen en dineren bij een knisperend haardvuur. Doe uw smaakpapillen te goed aan
een heerlijk wildmenu. Het wildseizoen start vanaf 15 oktober 2020 dus kom ook heerlijk genieten!

Heerlijk hotel in de Achterhoek
Aan de voet van de Lochemse Berg in de Gelderse Achterhoek, temidden van bossen en weilanden, ligt het sfeervolle boektiek hotel (net
buiten Lochem). Voor ontspanning is een wandeling in de omgeving puur genieten! Lochem is gelegen nabij de Hanzesteden Zutphen en
Deventer. Of rust u liever uit in het hotel dan gaat u toch heerlijk relaxen in de sauna, zwembad en solarium. Een heerlijk hotel om sfeervol
te genieten!

Het hotel en de kamers
Het monumentale pand is gebouwd in 1870. Gelegen te midden van lommerrijke velden, bossen en vennen en op circa 2 kilometer van het
gezellige stadscentrum van Lochem. Het boetiek hotel is het beste alternatief voor thuis; zowel voor zakelijke als voor toeristische verblijven.
Het hotel beschikt over 38 sfeervolle luxe hotelkamers.
De ruime Tuinkamers zijn onze trots. Allen voorzien van een betoverend uitzicht op onze parktuin en rustig gelegen aan de achterzijde van
het hotel. De tuinkamers zijn voorzien van een frisse inrichting met een knipoog naar de natuurlijke omgeving. De tuinkamers beschikken over
extra lange twinbedden, ruime kastruimte, een flatscreen TV, een comfortabele zithoek, telefoon, gratis WIFI en een royale schrijftafel cq
werkplek. De badkamers zijn ruim en allen voorzien van bad en/of douche. Boekt u de Tuinkamer dan maakt u dagelijks één maal gebruik van
een overheerlijke kop koffie of thee. Deze wordt u zonder kosten op uw kamer gebracht op een door u gekozen moment.
De deluxe kamers zijn zeer royale kamers . De deluxe kamers beschikken allen over een eigen unieke en eigenzinnige inrichting met
verschillende thema’s. In de deluxe kamers treft u extra lange twin bedden, ruime kastruimte, een grote flatscreen TV, een comfortabele
zithoek, telefoon, gratis WIFI en een royale schrijftafel. De deluxe kamers zijn alleen voorzien van verrassende luxe elementen. De badkamers
zijn voorzien van een bad en/of douche. In de deluxe kamer geniet u van uw eigen vers gezette koffie.

Faciliteiten en eigen wellness
Het hotel biedt een breed scala aan mogelijkheden. Vanuit het hotel kunt u heerlijk fietsen of wandelen en geniet u van de lommerijke velden,
beken en vennen.
In het hotel kunt u fietsen huren maar u kunt uiteraard ook uw eigen fietsen meenemen en deze in de overdekte fietsenstalling met
oplaadpunten stallen.
Na een wandeling of fietstocht kunt u in het hotel heerlijk eten in het restaurant of de informele brasserie. Ook kunt u lekker even een drankje
doen in de hotelbar aan de leestafel of even relaxen in de sfeervolle lounge. Bij mooi weer kunt u genieten buiten op het terras.
Verder beschikt het hotel over voldoende gratis parkeerplaatsen en is er gratis wifi in het hotel (met uitzondering van het restaurant).
Wilt u even lekker relaxen neem dan een duik in het verwenzwembad met sauna of wilt u juist even lekker zweten maak dan gebruik van de
sportruimte!
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Bij dit 3-daags Wild eten in de Achterhoek arrangement is inbegrepen:
2 Overnachtingen in een sfeervolle kamer met uitzicht op de parktuin
2x Genieten van een uitgebreid Gelders ontbijt
1x Een Sneup & Snaaijerie proeverij van diverse wildgerechtjes
1x Een culinair 4-gangen wild menu
Gebruik wandel- en fietsroutes
Gratis WIFI
Gebruik van Wellnessfaciliteiten, sauna, zwembad en fitness

Prijs: € 155,00 p.p. op basis van een 2-persoons Tuinkamer.
Prijzen zijn exclusief verblijfs- en milieubelasting.
U kunt uw arrangement upgraden naar een Deluxe kamer voor slechts € 10 per persoon per arrangement.
De prijs van dit 3-daags Wild eten in de Achterhoek arrangement is geldig van 15 oktober 2020 tot en met 15 februari 2021 met
uitzondering van de feestdagen.
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