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Ontdek Walcheren te voet met het 3-daags Wandelarrangement

Wandelen vanuit Middelburg
Ontdek het Zeeuwse eiland Walcheren en verblijf in een heerlijk hotel in het centrum van Middelburg. Neem uw lunchpakketje mee en wandel
er lekker op uit. Middelburg is natuurlijk mooi om te ontdekken maar er liggen diverse wandelroutes in Zeeland om heerlijk te wandelen.
Geniet 3 dagen in Zeeland en boek deze mooie wandeltrip.

Het hotel
Dit sfeervolle hotel is gelegen nabij het prachtige centrum van Middelburg. Vanuit het gezellige hotel kunt u zowel te voet als met de fiets de
omgeving verkennen middels de meest indrukwekkende fiets- of wandeltochten. In het hotel geniet u in een sfeervolle hotelkamer, kunt u
culinair genieten in het restaurant of geniet u lekker op het terras.
Nabij het historische centrum van Middelburg vindt u dit sfeervolle hotel. Het hotel beschikt over comfortabele hotelkamers, een sfeervol à la
carte restaurant waar u kunt genieten van een lunch, diner of een borrel. Hier kunt u de gehele dag terecht voor de heerlijkste gerechten.
Het hotel beschikt over een lift en uw auto kunt u kosteloos parkeren op de parkeerplaats bij het hotel.

Kamers
Het hotel beschikt over 47 hotelkamers en heeft 3 verschillende kamertypes.
De comfort 2-persoonskamer is voorzien van een 2-persoonsbed en een badkamer met douche en/of bad. Ook beschikt de kamer over een
kluisje, een flat screen, een zitje en een bureau.
De Junior Suite is extra ruim en voorzien van een groot 2-persoonsbed welke uit losse delen bestaat. De kamer beschikt over een moderne
badkamer met ligbad en/of douche, een kluisje, een flat screen, een ruim zitgedeelte en een bureau.
De Suite is voorzien van een apart woon- en slaapgedeelte. De kamer beschikt over een groot 2-persoonsbed welke uit 2 losse delen bestaat.
De moderne badkamer is voorzien van een ligbad en/of douche. Verder zijn er faciliteiten te vinden zoals een kluisje, een flat screen, een zitje
en een bureau.
Het hotel is toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. Er zijn 2 rolstoeltoegankelijke kamers in het hotel. Als u een mindervalide
kamer wilt reserveren, informeer dan naar de mogelijkheden voor de datum die u wenst.

Ontdek Middelburg en omgeving
In de omgeving van het hotel kunt u alle kanten op. De historische stad Middelburg, de hoofdstad van de provincie Zeeland, heeft een rijk
verleden. Dit is te zien aan de vele fraaie grachtenpanden en de kronkelende steegjes. Een dag shoppen in een van de boetiekjes is ook
zeker een aanrader. Wanneer de zon het toelaat, is het heerlijk vertoeven aan het strand van Vlissingen in een van de beachclubs. Om het
vakantiegevoel helemaal compleet te maken. Ook natuurfans kunnen hier hun hart ophalen.
Huur een e-bike of e-chopper bij het hotel en ontdek middels de mooiste routes het prachtige Zeeuwse landschap.

Bij dit 3-daagse Wandelarrangement in Middelburg is inbegrepen:
2 Overnachtingen
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2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een heerlijk 3-gangen à la carte diner op de dag van aankomst
1x Een lunchpakketje voor onderweg
Gratis wandelroutes
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles Cuvée
Gratis WiFi

Prijs: vanaf € 224,00 p.p. op basis van een Comfort 2-persoonskamer.
De prijs is exclusief toeristenbelasting.
De prijzen varieren in het hoogseizoen sterk dus informeer welke prijs op uw gewenste aankomstdatum van toepassing is.
De prijs van dit 3-daagse Wandelarrangement in Middelburg is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.
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