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Avondje Wild eten en 3 dagen genieten in Berg en Dal

Avondje Wild eten en 3 dagen genieten in Berg en Dal
Een avondje genieten van een heerlijk wild menu en 3 dagen genieten in het mooie Gelderse landschap Berg en Dal, gelegen nabij Nijmegen.
Het luxe hotel in Berg en Dal is de ideale locatie voor natuurliefhebbers dankzij de prachtige omgeving en wild liefhebbers kunnen een
avondje culinair genieten.

Het hotel en de faciliteiten
Het hotel is gevestigd op een 19e-eeuws landgoed en beschikt over 57 ruime en comfortabele hotelkamers. De comfortabele hotelkamers
zijn zo ingericht dat u geheel tot rust kunt komen. Voor wat inspanning kunt u per fiets de prachtige omgeving verkennen met onze fiets- en ebikeverhuur.
Na een actieve dag kunt u plaatsnemen in het uitstekende à la carte restaurant. In het culinaire hart van het hotel is het heerlijk vertoeven
onder het genot van een smaakvol diner. In de lounge met open haard komt u helemaal tot rust.

Kamers
Alle comfortabele kamers zijn sfeervol ingericht en van alle gemakken voorzien.
De luxe tweepersoonskamer met terras is comfortabel en ruim ingericht. De luxe tweepersoonskamer beschikt over twee
eenpersoonsbedden, koffie- en theefaciliteiten, een flatscreentelevisie, bureau met zitje en een eigen terras. De badkamer is ingericht met
toilet en inloopdouche.
De junior suite is comfortabel en ruim ingericht. De junior suite beschikt over twee eenpersoonsbedden, airconditioning, koffie- en
theefaciliteiten, een bureau met zitje, flatscreentelevisie en een frans balkon. De badkamer is ingericht met toilet en inloopdouche.
De junior suite met terras is comfortabel en ruim ingericht. De junior suite beschikt over twee eenpersoonsbedden, airconditioning, koffie- en
theefaciliteiten, een bureau met zitje, flatscreentelevisie en een eigen terras. De badkamer is ingericht met toilet en inloopdouche.
De executive suite is comfortabel en ruim ingericht. De kamer beschikt over twee eenpersoonsbedden, een slaapbank, flatscreentelevisie,
een bureau met zitje, koffie- en theefaciliteiten, airconditioning, en een frans balkon. De badkamer is ingericht met een toilet, een
inloopdouche met dubbele regendouche en een whirlpool.
De executive suite met terras is comfortabel en ruim ingericht. De executive suite beschikt over twee eenpersoonsbedden, een slaapbank,
flatscreentelevisie, een bureau met zitje, koffie- en theefaciliteiten, airconditioning, en een eigen terras. De badkamer is ingericht met een
toilet, een inloopdouche met dubbele regendouche en een whirlpool.

Bij dit 3-daags Wild arrangement in Berg en Dal is inbegrepen:
Ontvangst met een welkomsthapje
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijt
1x Een 3-gangen Wild diner op de dag van aankomst
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Informatiepakket met diverse fiets- en wandelroutes
Gratis wifi

Prijs: vanaf € 199,00 p.p. op basis van een luxe 2-persoonskamer.
De prijs is exclusief tax & handling fee.
De prijs van dit 3-daags Wild arrangement in Berg en Dal is te boeken in de periode van 15 oktober 2022 tot en met 22 december
2022.
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