ARRANGEMENTEN 2019
Arrangement “Lazy Sunday”

269,= voor 2 personen

Te boeken op zondagen op basis van beschikbaarheid. U rijdt vroeg in de
middag naar restaurant Jagersrust in Ossendrecht, 10 autominuten bij ons
vandaan, om van een High-Tea te genieten. Aansluitend een bezoek aan het
vlakbij gelegen museum, dat is open van 13:00 tot 16:00 uur. Vanaf 17:00 uur
bent u welkom in ons vliegtuig. Voor de avond ligt er een fles goede rode wijn
met een kaasplankje voor jullie klaar. Dit arrangement is inclusief:
•
•
•
•
•

1 overnachting met ontbijt, onbeperkt koffie /thee
gebruik sauna met badjassen
2 high-tea bij Jagersrust, hartig en zoet
fles goede rode wijn met een kaasplankje
2 toegangskaartjes museum “Wings over Woensdrecht”

Arrangement “in de wolken”

396,= voor 2 personen

Te boeken op 2 aansluitende dagen van maandag t/m donderdag op basis van
beschikbaarheid. Op de 1e dag van uw verblijf ontvangen we u om 15:00 uur
met iets lekkers bij de koffie of thee. De volgende ochtend na het ontbijt staan
er 2 fietsen voor u klaar inclusief routekaart om de prachtige regio “De
Brabantse Wal” te gaan verkennen. Aan het einde van dag 2 ligt er een flesje
Prosecco op u te wachten. Dit arrangement is inclusief:
•
•
•
•
•

2 overnachtingen met ontbijt, onbeperkt koffie/thee
gebruik sauna met badjassen
2 fietsen met versnellingen inclusief routekaart
lekkers bij de koffie
flesje Prosecco op dag 2

Arrangement “Asperges”

315,= voor 2 personen

Te boeken vanaf 15 april tot 15 juni op een woensdag of donderdag op basis
van beschikbaarheid.
Aankomst in de ochtend rond 10:00 uur. De koffie met iets lekkers staat voor u
klaar, net als de fietsen inclusief route langs diverse aspergeboeren hier in de
regio. Vanaf 15:00 uur in de middag is het vliegtuig voor u en er ligt een lekker
flesje Prosecco koud. We hebben een tafeltje gereserveerd bij Bistro d’Ouwe
Leeuw op loopafstand van onze B&B. Daar serveren ze u een 3-gangen
keuzemenu waar natuurlijk knetterverse asperges een onderdeel van zijn. Bij
het menu 2 glazen wijn naar keuze. De volgende ochtend na het ontbijt checkt
u om 12:00 uur uit.
•
•
•
•
•
•

1 overnachting met ontbijt, onbeperkt koffie en thee
gebruik sauna met badjassen
2 fietsen met versnellingen en routekaart Aspergeboeren
lekkers bij de koffie
flesje Prosecco
2 x 3-gangen diner met 2 glazen wijn per persoon

***************************************************************
Het is ook mogelijk om een arrangement op maat voor u samen te stellen met
bijvoorbeeld overdag golfen, paardrijden of moutainbiken. Dit kan allemaal in
de directe omgeving gereserveerd worden.
Ook een combinatie met overnachten in één van onze andere kamers behoort
tot de mogelijkheden, tarief per nacht vanaf 65,= voor 2 personen inclusief
ontbijt.
Klik hier voor nadere informatie.
Hartelijke groet,
Esther Slootweg & Gerhard Horstink

