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Ontdek de 4 kleinste stadjes van de Achterhoek in 4 dagen

Ontdek de vier kleinste stadjes van de Achterhoek
Ontmoet Charles Dickens in Bronkhorst, kijk in Doesburg waar Abraham de mosterd haalt, ontdek het oude ’s Heerenberg en het prachtige
kasteel Huis Berg en lees dit alles nog eens terug in het boekenstadje Bredevoort! Stap op de fiets of in de auto en ontdek de 4 kleinste
stadjes in de Achterhoek, ieder met hun eigen charme.

Buitengewoon genieten
Eigenlijk is er niets wat je hier niet kunt doen. Van heerlijk eten tot overnachten en tot rust komen op het mooiste terras van
Montferland: alles is te vinden op deze unieke plek met een rijke historie.
De havezathe is gevestigd in een gemoderniseerde en verbouwde boerderij gesitueerd in Vethuizen, onder de rook van Doetinchem en dicht
bij de Duitse grens. Een wijds uitzicht met een mild heuvelachtig terrein, landbouwgrond en op de achtergrond de Montferlandse bossen
vormen het decor voor de ideale plek om tot rust te komen.
Uiteraard wordt de inwendige mens niet vergeten: het restaurant, gesitueerd op de oude deel, is een echte aanrader, evenals het geheel
vernieuwde terras met luifel, windschermen, loungebanken, luxe stoelen en terrashaarden. Een culinair avontuur begint met een aperitief bij
de open haard of op het terras en wordt voortgezet aan een van onze sfeervolle tafels in het restaurant.
De kaart wordt iedere 2 maanden vernieuwd om u te kunnen voorzien van de meest verse seizoensgebonden-, biologische-, en
streekproducten. Als u verrast wilt worden, kunt u kiezen voor het drie-, vier- of vijfgangenmenu van de Chef, waarbij er ook een bijpassend
wijnarrangement wordt geserveerd.
Of u nu bij komt koffie drinken, ontbijten, lunchen, dineren, vergaderen, borrelen of overnachten; het is altijd buitengewoon
genieten.

Heerlijk tot rust komen in een prachtige locatie in Montferland
Het hotel heeft een mooie lounge met open haard en een sfeervol terras. Ook de keuken is al jaren een begrip in de Achterhoek.
Het hotel beschikt over 17 sfeervolle kamers, waarvan 9 standaard (douche of bad en toilet), 3 comfort (2 met tweepersoons bad, 1 met
ruime douche en toilet), er is één suite (2-persoons bad, toilet en infrarood sauna). In het gehele hotel kan men gratis gebruik maken van
draadloos internet.
De verrassende diners worden geserveerd op de prachtig verbouwde deel, en als het weer het toelaat kunt u hiervan op ons recent
gerenoveerde terras genieten onder het genot van het prachtige uitzicht.

Leuke uitstapjes te maken vanuit de Havezathe
De veelzijdige omgeving biedt vertier voor jong en oud. Kilometers lange fiets- en wandelroutes staan tot uw beschikking. Breng een bezoek
aan kasteel Bergh en de hanzesteden Zutphen en Doesburg. Winkelen kunt u in het nabij gelegen Doetinchem of Arnhem. Duitsland ligt op
enkele kilometers afstand. En van heerlijke wellness kunt u eventueel genieten bij het nabij gelegen Palestra.

Bij dit 4-daags Stadjesarrangement in de Achterhoek is inbegrepen:
Een kopje koffie of thee bij aankomst
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3 Overnachtingen
3x uitgebreid onbijtbuffet
3x Een heerlijk 3-gangen verrassingsmenu
Stadsplattegrondjes en routes

Prijzen:
Standaardkamer: € 269,00 p.p.
Comfortkamer: € 299,00 p.p.
Terraskamer: € 299,00 p.p.
Suite: € 349,00 p.p.
Single: € 349,00 p.p.
De genoemde prijzen zijn per persoon en exclusief toeristenbelasting.
De prijs van dit 4-daags Stadjesarrangement in de Achterhoek is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.
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