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Romantiek in Twente - 3 dagen prive en exclusief genieten in uw
eigen paradijsje

Romantisch overnachten in Twente
Back to basic in Twente. Geen wifi en TV, wel fantastisch uitzicht en uw eigen buitenkachel voor wat extra warmte. In dit kleine paradijsje
bent u helemaal samen. Onze accommodatie staat op ons exclusieve landgoed. Op 3 hectare eigen grond en op slechts 300 meter van de
hotelentree. Culinair genieten en afsluiten met een wijntje op uw prive terras, neem de tijd voor elkaar met dit heerlijke romantische
arrangement.

Culinair genieten
Geniet van een diner in het Bib Gourmand restaurant 't Spieck. De keuken is Frans met regionale seizoensgebonden producten. Bij mooi weer
kunt u ook plaatsnemen om ons terras en daar van uw diner geieten. Tijdens dit arrangement staat er iedere avond een heerlijk 3 gangen
diner op de planning van onze Chef.

Uw eigen paradijsje
Overnachten op de meest romantische plek van Twente? Dat kan in onze Bosuil. Ons paradijsje is gelegen op circa 300 meter van het
hotelgebouw. De accommodatie is voorzien van een comfortabel kingsize bed en een luxe douche. Op het terras kunt u genieten van de
avond, rust, stilte en van elkaar bij de vuurplaats. In de ochtend kunt u genieten van het uitzicht en het heerlijke Franse ontbijt met verse jus
d’orange en een flesje Champagne. Als u wat uitgebreider wenst te ontbijten bent u tot 11:00 uur uiteraard van harte welkom bij ons
uitgebreide ontbijtbuffet.

Bij dit Romantiek in Twente arrangement is inbegrepen:
2 Overnachtingen in een Suite of Landhuis Suite
2x een Frans ontbijtje met bubbels
2x Een 3-gangendiner van de chef
Gratis gebruik binnenzwembad, sauna's en Kinesis studio
Gratis gebruik tennisbanen, pitch en putting greens en driving range*
1x Muntje voor de zonnebank in het solarium
Koffie- en theefaciliteiten en fruit op de kamer
Gebruik van badjas en zachte slofjes

Prijs: € 289,50 p.p. op basis 2 personen in de Bosuil
Eventuele toeslagen
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Wanneer u op vrijdag of zaterdag overnacht hanteren wij een supplement van € 25,00 per persoon per nacht.
De prijs van dit Romantiek in Twente arrangement is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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