
Er weer even lekker tussenuit

Brabants Genieten Arrangement:

- 2x Overnachting met ontbijt

- 1x 3-gangendiner op dag van aankomst

- Gratis fiets en wandelroutes

Prijs p.p. nu € 89,- i.p.v. € 134,50. 

Voor meer informatie: druiventros.nl

BRUISEND WEEKENDJE WEG
BIJ HOTEL ROERMOND

DRUIVENTROS.NL

Geniet in Hotel Roermond van het gezellige oude 
stadcentrum met haar leuke restaurantjes en terrasjes, of ga 
uitgebreid shoppen in Designer Outlet Center Roermond.

Hotel De Druiventros is gelegen in 
het hart van Brabant, in het 
plaatsje Berkel-Enschot. Het hotel 
is van alle gemakken voorzien: 
een sfeervol restaurant, stijlvol 
buitenterras, fitnesscentrum en 
een casino. In de omgeving zijn 
er heerlijke wandel- en fietsroutes 
door het Nationaal Park De 
Loonse- en Drunense Duinen en 
de Oisterwijkse bossen- en 
vennen. Heerlijk even weg!

€ 89,- P.P.I.P.V. € 134,50
 

Arrangement
- 3x overnachten
- 3x uitgebreid Gelders ontbijt
- 2x 3-gangen-keuzemenu
- 1x 4-gangen-verassingsmenu
- Gebruik zwembad, sauna en fitness
- Gratis WIFI en parkeren
Speciaal voor de Vriedin-lezeres: 
ontvangst met tapas en glas bubbels!

Tuinzichtkamer € 201,- p.p. 
Tuinkamer met terras € 223,50 p.p. 
Royalkamer € 201,- p.p.
Deluxekamer € 223,50 p.p.
Voor meer informatie: hotelbonaparte.nl

Geniet van rust en eeuwenoude natuur in 
de Achterhoek. Verken de omgeving met 
prachtige wandel- en fietsroutes of kom 
heerlijk tot rust in de parktuin. 

...MET KORTING

Advertentie

VRIENDIN VOORDEEL

3 DAGEN BRABANTS GENIETEN 
BIJ HOTEL DE DRUIVENTROS

Exclusieve lezersaanbieding:

Ontvang als Vriendin-lezeres 15% korting bij een verblijf 

van minimaal twee nachten, dit is inclusief uitgebreid 

ontbijtbuffet en gratis parkeren! Geldig t/m 31 

augustus. Voor meer informatie: hotelroermond.nl

HOTELROERMOND.NL
15%

KORTING

BONAPARTE’S SEIZOEN SPECIAL:
4 DAGEN INCL. HALF PENSION

Exclusief arrangement:
- 2x Overnachting met ontbijt
- 1x 3-gangendiner op dag van aankomst
- Gratis fiets en wandelroutes

Prijs p.p. nu € 89,- i.p.v. € 134,50. 
Voor meer informatie: depostelsehoeve.eu

3 DAGEN ACTIE & NATUUR 
BIJ DE POSTELSE HOEVE

DEPOSTELSEHOEVE.EU

GRATISTAPAS + GLAS BUBBELS

Het 3-sterrenhotel De Postelse Hoeve 
in Tilburg is de perfecte uitvalsbasis 
voor alle soorten activiteiten. Het 
hotel is gelegen op 4 km van het 
stadscentrum en nabij Natuur-
monument de Loonse en de 
Drunense Duinen, de Oisterwijkse 
bossen en vennen, Safaripark de 
Beekse Bergen, La Trappe én de 
Efteling. Dus vertier in alle 
richtingen!

€ 89,- P.P.
I.P.V. € 134,50

 


