Arrangementen & Prijzen De Swarte Ruijter
Arrangement De Swarte Ruijter (1 nacht)
Ontsnap aan de dagelijkse drukte en geniet van de verrassingen van onze keuken, de
donzige dekbedden en een vers eitje in de morgen.
Het arrangement:
• gastronomisch viergangen verrassingsdiner;
• één overnachting in een luxe hotelkamer;
• ontbijt met gebruikmaking van het uitgebreide ontbijtbuffet.
Midweek: € 105,00 p.p. (aankomst op zondag t/m donderdag)
Vrijdag en zaterdag: € 120,00 p.p.

Arrangement Holten’s Heerlijkheid (1 nacht)
Culinair arrangement, waarbij u geniet van de Heerlijkheden van Holten.
Het arrangement:
• ontvangst met glas Champagne
• culinair vijf gangen diner du chef
• één overnachting in een luxe hotelkamer
• ontbijt met gebruikmaking van het uitgebreide ontbijtbuffet
Midweek: € 135,00 p.p. (aankomst op zondag t/m donderdag)
Vrijdag en zaterdag: € 145,00 p.p.

Arrangement Holten’s Special (1 nacht)
Geniet van dit compleet verzorgde arrangement!
Het arrangement:
• ontvangst met glas Champagne
• culinair zes gangen diner du chef inclusief bijpassend wijnarrangement, tafelwater
en afsluiting met mokka servies
• één overnachting in een luxe hotelkamer
• ontbijt met gebruikmaking van het uitgebreide ontbijtbuffet
Midweek: € 195,00 p.p. (aankomst op zondag t/m donderdag)
Vrijdag en zaterdag: € 210,00 p.p.
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Verwenarrangement (2 nachten)
Laat u heerlijk verwennen door onze brigade. U wordt van aankomst tot vertrek
gastronomisch verwend bij de Swarte Ruijter.
Het arrangement:
• ontvangst met glas Champagne
• twee overnachtingen in één van onze luxe hotelkamers
• eerste avond culinair viergangen diner du chef
• tweede avond culinair vijfgangen diner du chef
• iedere ochtend gebruikmaking van ons uitgebreide ontbijtbuffet
Midweek: € 230,00 p.p. (aankomst op zondag t/m woensdag)
Donderdag, vrijdag en zaterdag: € 245,00 p.p.

Ontdek de Holterberg (2 of 3 nachten)
Drie of vier dagen genieten van de Holterberg en de schitterende omgeving. Één dag staan
fietsen klaar om de Holterberg per fiets te ontdekken. De andere dagen kunt u al
wandelend de ontdekkingstocht voortzetten of bijvoorbeeld gaan golfen, winkelen of
musea bezoeken in de gezellige Hanzensteden Deventer of Zutphen.
Het arrangement:
• twee of drie overnachtingen in één van onze luxe hotelkamers;
• twee avonden een gastronomisch driegangen verrassingsdiner;
• iedere ochtend ontbijt;
• 1 dag beschikking over fietsen;
• kaart van Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug met diverse wandel- en
fietsroutes.
3 dagen, 2 nachten, midweek: € 190,00 p.p.
(aankomst zondag t/m woensdag)
4 dagen, 3 nachten, midweek: € 240,00 p.p.
(aankomst zondag t/m woensdag)
3 dagen, 2 nachten, weekend: € 205,00 p.p.
(aankomst donderdag t/m zaterdag)
4 dagen, 3 nachten, weekend: € 255,00 p.p.
(aankomst donderdag t/m zaterdag)

Voordelig op Zondag (1 nacht)
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Voordelig genieten op zondag!
Het arrangement:
• gastronomisch viergangen verrassingsdiner;
• één overnachting in een luxe hotelkamer;
• ontbijt met gebruikmaking van het uitgebreide ontbijtbuffet.
€ 85,00 p.p. (aankomst alleen op zondag)

Logies & Ontbijt
Logeren in één van onze luxe hotelkamers en de volgende ochtend staat ons uitgebreide
ontbijtbuffet voor u klaar.
Prijs: € 80,00 p.p.p.n. (aankomst zo t/m do)
Prijs: € 90,00 p.p.p.n. (aankomst vr en za)
Voor alle arrangementen geldt:
•
prijzen op basis van tweepersoonsbezetting;
•
toeslag bij éénpersoonsbezetting € 30,-- per nacht;
•
prijzen zijn inclusief BTW en exclusief toeristenbelasting a € 1,25 p.p.p.n.
•
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)
gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’sGravenhage.
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