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Vriendinnenarrangement in het Montferland - 2 daags uitje
inclusief scooter rijden

Scooter rijden en nachtje weg
Gezellig samen met vriendinnen een nachtje weg in Montferland. Ons hotel is het perfecte startpunt voor een mooie scootertocht door
de Achterhoek en de Montferlandse natuur. Ook een bezoek aan de stad Doetinchem behoort tot de mogelijkheden. Bij terugkomst in het
hotel staat er een heerlijk 3-gangen diner voor u klaar om samen nog even na de praten over deze mooie dag.

Het Hotel
Ons hotel is van oudsher een echt familiehotel, gelegen in een prachtig stukje Nederland waar gastvrijheid de gewoonste zaak van de wereld
is. U kunt hier al scooterend de prachtige en bosrijke omgeving verkennen. Maar u kunt ook lekker in het hotel blijven, onderuitgezakt met een
goed boek en/of met een ontspannend muziekje op de achtergrond. Kwaliteit en persoonlijke aandacht zijn de speerpunten van ons hotel.
Alle sfeervol ingerichte kamers zijn voorzien van douche, toilet, kleurentelevisie, gratis interneten telefoon. In een deel van het hotel is een lift
beschikbaar. Het hotel is rolstoeltoegangelijk.

Genieten van de omgeving
Arnhem of het Duitse Bocholt, Doesburg, Bronkhorst, ’s-Heerenberg en Zutphen, juist bekend om de sfeervolle steegjes en cultuur liggen op
korte afstand van Zeddam. Aan de rand van het stadje 's-Heerenberg ligt het imposante kasteel Huis Bergh. Het behoort tot de grootste en
belangrijkste kastelen van Nederland. Compleet met een slotgracht, een ophaalbrug, wapperende vlaggen, rood-wit gekleurde luiken en
verdedigingstorens.

Bij dit vriendinnenarrangement in Montferland is inbegrepen:
1 Overnachting
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een 4-gangen dagmenu
Een middag scooter rijden gedurende 4 uur (10:00 tot 14:00 of 15:00 tot 19:00 uur)
Het Scooterrijden vertrekt vanaf Didam

Prijs: € 105 p.p. op basis van 2 personen per kamer.
Toeslag 1-persoonskamer € 10,00.
Al te boeken vanaf 2 personen.
LET OP extra informatie Scooterrijden
De prijs is exclusief brandstof.
Iedere deelnemer krijgt een scooter met een volle tank mee en mag deze bij terugkomst weer bij Servicestation Tatelaar aftanken met VPower Benzine.
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Het standaard eigen risico bij schades is € 500,00 per scooter. Deelnemers kunnen dit verlagen naar € 200,00 per scooter voor € 5,00 per
scooter.
Er wordt een borg van € 100 per scooter gevraagd, met een maximum van € 700,00. De borg wordt, indien de scooters onbeschadigd
retour komen, binnen 5 werkdagen teruggestort.
Start en finish is altijd in Didam. Wij leveren ook scooters op locatie, vraag naar de mogelijkheden.

De prijs van dit vriendinnenarrangement in Montferland is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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