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5 daags All inclusive familie-arrangement in Drenthe - Live
entertainment, uitgebreid dinerbuffet en drankjes

All inclusief Familie-uitje in Drenthe - leuk voor jong en oud
Wat onze locatie zo uniek maakt is de handige all-in formule. U betaalt één vaste prijs voor een compleet arrangement. Het eten en drinken,
toegang tot het subtropisch zwem- en saunaparadijs, de bowling, de fitness, de diverse spelactiviteiten en avondentertainment zijn bij de prijs
inbegrepen.
Dus onbezorgd genieten van uw weekendje weg in Drenthe!

Het leukste familiehotel in Drenthe
Aan de rand van Assen direct gelegen aan één van de oudste bossen van Nederland en vlakbij de historische binnenstad van Assen ligt
wellicht het meest complete viersterrenhotel van Nederland. In dit hotel vindt u een gezellig uitgaanscentrum, verschillende restaurants, een
subtropisch zwem- en saunaparadijs, bowling, professioneel fitnesscentrum, vergaderzalen, animatie en meer. Comfort vindt u ook op uw
hotelkamer die natuurlijk van alle gemakken is voorzien.
Vanaf maandag 17 augustus 2021: Welkom in Buffetrestaurant Flinck!

Op veler verzoek kunt u in Restaurant Flinck weer lekker uw eigen bord met favoriete gerechten opmaken, want we hebben weer buffetten!
Om dit in deze tijd veilig te kunnen doen treffen we natuurlijk de noodzakelijke maatregelen. Zo zijn de verschillende buffetten een flinck stuk
uit elkaar gezet zodat er voldoende ruimte is, zijn er heldere looproutes aangegeven, werken we deels met zogenaamde mono-verpakkingen
en waar u zelf op kan scheppen krijgt u eerst een handschoen die u direct daarna weer weggooit. Uiteraard houden onze koks de buffetten
goed in de gaten en worden opschepmiddelen heel regelmatig verwisseld. Zowel bij de ingang als op alle tafels vind je desinfectans zodat u
voordat u naar het buffet gaat eerst uw handen kunt desinfecteren. Om te voorkomen dat het te druk wordt werken we tijdens ontbijt en lunch
met adviestijden en tijdens het diner met shifttijden welke worden toegewezen. Kortom, we doen er alles aan om uw ontbijt, lunch en diner zo
vlekkeloos mogelijk te laten verlopen zodat u alleen maar hoeft te genieten!

Omgeving van Drenthe
Drenthe doet wat met je!
Dit hotel ligt in de provincie Drenthe. Op pad in de natuur, lekker buiten in actie. Fiets of struin door beekdal en bos. Maak leuke uitstapjes en
proef volop cultuur. Drenthe geeft je alle ruimte om te genieten!
Volop natuur
Als er één provincie is waar natuur de ruimte krijgt… dan is het Drenthe wel. Er zijn maar liefst 3 nationale parken, waar je niet uitgekeken raakt
en zo zijn er nog veel meer unieke natuurgebieden. Breng ook een bezoek aan een van de Drentse schaapskooien: een bijzondere belevenis.
Avontuurlijk fietsen
Meer dan 1700 kilometer fietspad ligt in Drenthe aan je voeten. Stap dus snel op voor een prachtige fietstocht. Er zijn bewegwijzerde routes,
maar je kunt je ronde ook zelf uitstippelen met behulp van het uitgebreide fietsknooppuntennetwerk. Kies een MTB parcours uit en maak een
pittige veldrit door de bossen, de duinen en de modder.
Mysterieuze hunebedden

5 daags All inclusive familie-arrangement in Drenthe - Live entertainment, uitgebreid dinerbuffet en drankjes

Pagina 1/4

Groepsuitstapjes.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00
Wie Drenthe zegt, zegt hunebedden. En inderdaad sta je op je tocht door Drenthe vroeg of laat voor zo’n indrukwekkende reus uit de
prehistorie. Mooi en mysterieus, deze oeroude graven. Meer dan 5000 jaar cultuur ligt in het Drentse landschap verborgen.

Kamertypes
Comfortabel overnachten kan bij ons op verschillende manieren. Alle hotelkamers zijn van alle gemakken voorzien. Het gehele hotel is
rolstoelvriendelijk.
U heeft de keuze uit diverse kamertypes:
2-persoonskamer
Beschikt over twee boxspringbedden (2 losse bedden van 0.90 x 2.10 m).
De kamer is voorzien van luchtkoeling, een bureau, draadloos internet, flatscreen, voldoende kastruimte, kluis, telefoon, radio.
De ruime badkamer is voorzien van een inloopdouche, föhn en een toilet.

3-persoonskamer
Beschikt over drie boxspringbedden (3 losse bedden van 0.90 x 2.10m).
De kamer is voorzien van luchtkoeling, een bureau, draadloos internet, flatscreen, voldoende kastruimte, kluis, telefoon, radio.
De ruime badkamer is voorzien van een inloopdouche, föhn en een toilet.

Familiekamer
Beschikt over twee boxspringbedden (2 losse bedden van 0.90 x 2.10m) en een stapelbed (1.90m lang).
Deze kamer is geschikt voor families met kinderen tot circa 13 jaar.
De kamer is voorzien van luchtkoeling, een bureau, draadloos internet, flatscreen, voldoende kastruimte, kluis, telefoon, radio.
De ruime badkamer is voorzien van een inloopdouche, föhn en een toilet.

XL-kamer
Beschikt over vier boxspringbedden (4 losse bedden van 0.90 x 2.10m) en biedt mogelijkheid tot het plaatsen van een 5e bed.
De kamer is voorzien van luchtkoeling, een bureau, draadloos internet, flatscreen, voldoende kastruimte, kluis, telefoon, radio.
De ruime badkamer is voorzien van een inloopdouche, föhn en een toilet.

Deluxe-kamer
Deze extra ruime kamer beschikt over een boxspringbed (1.80 x 2.10m) met dubbele hoofdkussens.
Koffie- en theefaciliteiten.
De kamer is voorzien van luchtkoeling, een zitje, bureau, draadloos internet, flatscreen, voldoende kastruimte, koelkast, kluis, telefoon,
radio.
De ruime badkamer is voorzien van een inloopdouche, bad, föhn en een toilet.

Mindervalide kamer (2- of 3 persoonskamer)
De mindervalide kamers bevinden zich allen op de begane grond. De badkamer is voorzien van douche met badrolstoel (op aanvraag) en
wandbeugel.

Bij dit 5 daags all inclusive familie-uitje is inbegrepen:
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4 Overnachtingen in een comfortabele hotelkamer
Koffie / thee faciliteiten op de kamer
4 x Ontbijt
3 x Lunch
4 x Driegangen keuzemenu in restaurant Flinck
Diverse uitgiftelocaties voor snacks en lekkernijen op gezette tijden
Diverse uitgiftelocaties voor drankjes (onbeperkt, alcoholische dranken uit het huisassortiment)
Toegang tot het subtropisch zwem- en saunaparadijs.
Toegang tot de fitness
Gebruik van de bowling (op basis van reserveren tijdens uw bezoek)
Toegang tot de Kidsjungle (tijdens openingstijden van de bowling)
De gehele dag en avond een uitgebreid recreatieaanbod onder leiding van ons sport- en recreatieteam
Gebruik van diverse spelactiviteiten zoals de midgetgolf, jeu de boules baan, tafeltennis
Deelname aan aquasporten, baanzwemmen en groepslessen
Gratis parkeren
Gratis Wifi
Gratis fiets en wandelroutes

Prijs
Aankomst zo/ma v.a. € 299,- per persoon
Aankomst di t/m za v.a. € 309,- per persoon

Toeslagen en Kortingen
Tarieven zijn exclusief toeristenbelasting
Tarieven zijn exclusief reserveringskosten van eenmalig €9.50.
Gebaseerd op een verblijf van twee personen per kamer
Toeslag éénpersoonsbezetting: € 37,50 p.k.p.n.
Kinderen 3 t/m 12 jaar: 50% korting
Kinderen t/m 2 jaar: € 15,- per verblijf

Tarieven verlengingsnacht:
€ 79,- per nacht (vrij en zat)
€ 69,- per nacht (zon t/m don

De prijs van dit 5 daags all inclusive is geldig tot en met 31 december 2021. Met uitzondering van de feestdagen en schoolvakanties.
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