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Ontdek Giethoorn en de Weerribben vanuit Steenwijk met de
5-daagse Fietsvakantie

Fietsen vanuit uw hotel naar Giethoorn en het Nationaal Park in
Fiets- en natuurliefhebbers opgelet! Met deze heerlijke fietsvakantie geniet u van een verblijf in de omgeving van Giethoorn en de
Weerribben. Vanuit dit 3-sterren hotel kunt u mooie fietstochten maken naar deze plaatsen. Giethoorn ligt op 10 kilometer, u fietst zo
Nationaal Park de Weerribben in en ontdekt een mooi stukje Holland op de fiets. U kunt zelf fietsen meenemen of in het hotel een dag een
fiets huren.

Het hotel en de faciliteiten
Aan de rand van de stad Steenwijk, het toeristische centrum van Noord-West Overijssel, vindt u dit 3-sterren hotel. Het nabijgelegen
Nationaal Park Weerribben-Wieden en het waterrijke Giethoorn kunt u eenvoudig vanuit het hotel bezoeken.
Door de centrale ligging op de grens van Overijssel, Drenthe en Friesland is dit hotel een uitstekende uitvalslocatie voor een bezoek aan de
Noordelijke provincies. De omgeving van Steenwijk is uitstekend geschikt voor het maken van prachtige fiets- en wandeltochten. Tevens
bevindt het hotel zich op loopafstand van het centrum van vestingstad Steenwijk. Het hotel biedt u een gezellige sfeer met persoonlijke
aandacht. Het hotel beschikt over comfortabele kamers, een restaurant met brasserie waar u kunt genieten van de heerlijke Hollandse
keuken. U kunt hier ook terecht voor een lunch of een drankje. Voor wat inspanning kunt u gebruik maken van de biljarttafel of kunt u terecht
in de fitnessruimte.

Wat is er zoal te doen?
Het hotel is gelegen in de kop van Overijssel aan de rand van het toeristische Steenwijk. De stad wordt gekenmerkt door mooie gevels, vele
winkels en cafés. Ook heeft Steenwijk prachtige natuurgebieden zoals Nationaal Park De Weerribben-Wieden en Drents-Friese Wold. Hier
kunt u eindeloze fiets- en wandeltochten maken. Op korte afstand vindt u het unieke Giethoorn met bruggetjes, waterwegen en punters.
Leuke tips:
Natuur- en cultuurtips
Fietsen of wandelen in Nationaal Park De Weerribben-Wieden
Breng een bezoek aan de historische plaatsjes Vollenhoven en Blokzijl
Winkelen in Steenwijk of Meppel
Stadswandeling door Steenwijk over de oude stadswallen

Bij deze 5-daagse Fietsvakantie in Steenwijk is inbegrepen:
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles wijn
4 Overnachtingen
4x Een uitgebreid ontbijtbuffet
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2x Heerlijk 3-gangen à la carte diner op de 1e en 3e avond
Informatiepakketje van de omgeving inclusief fietsroutes
Gratis WiFi

Prijs: vanaf € 277 p.p. op basis van een 2-persoonskamer comfort met douche.
Exclusief toeristenbelasting.
De prijs van deze 5-daagse Fietsvakantie in Steenwijk is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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