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Het land van Maas en Waal op Wielen- Culinair fietsarrangement
in Gelderland

Uitwaaien in Maas en Waal
3 Dagen fietsen door het land van Maas en Waal en geniet van de mooie omgeving van Wamel. Na een dag heerlijk fietsen is het tijd om
aan te sterken in ons restaurant. Geniet van ons 3 en 4 gangen diner.

Kom onthaasten in Wamel
Wie wil onthaasten, is bij ons aan het juiste adres. Door de prachtige landelijke ligging op de zomerdijk is het hier heerlijk rustig. Het
uitzicht op de Waal en de uiterwaarden is elke keer weer een plaatje. Dit is de ideale plek voor een overnachting of minivakantie in het
gastvrije Land van Maas en Waal.
Onze 14 hotelkamers zijn sfeervol ingericht. Het voelt alsof u uit logeren gaat en te gast bent bij goede vrienden of familie. Bij ons is iedereen
welkom, ook groepen. Alle kamers zijn voorzien van bad en/of douche, flatscreen tv, radio, telefoon en gratis wifi.
Ontspan na een dag fietsen, wandelen of varen in onze knusse bar of op ons zonovergoten terras. Kom tot rust en slaap als een roos in ons
hotel.

Niet alleen gastvrij maar ook een stukje historie
Ons hotel heeft een lange traditie en naam op het gebied van gastvrijheid. In het jaar 900 stond bijna op dezelfde locatie, het eerste
Veerhuis. In 1500 is het verhuisd naar de huidige plek. Door de eeuwen heen heeft ‘t Veerhuis als herberg, bruine kroeg, hotel en restaurant
gediend.
In 1952 is het pand herbouwd op de kelders uit 1500, nadat het in de Tweede Wereldoorlog verwoest was. Daarna is er in 1996 een deel
aangebouwd, de serre met hotelkamers, een suite en appartement.

Onze pluspunten
- Onze ligging in landelijke omgeving, net buiten het dorp Wamel.
- Privacy en rust omdat er geen directe buren zijn.
- Met het voet- en fietsveer bent u in 5 minuten in de stad Tiel.
- De ideale uitgangsbasis voor een paar dagen weg in eigen land. Steden als Arnhem, Nijmegen, Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch zijn
binnen 30 minuten per auto te bereiken.
- Prachtig vertrekpunt voor korte fietsvakanties in het Land van Maas en Waal of de Betuwe.
- Startpunt voor heerlijke wandeltochten in de uiterwaarden alleen of onder begeleiding van een gids.
- We zijn gemakkelijk te bereiken dankzij de korte afstand tot snelweg A15.
- Dichtbij attracties als Ouwehand Dierenpark, Grebbeberg, Het eiland van Maurik, Tuinen van Appeltern, Glasmuseum Wipe out, Slot
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Loevestein, Kasteel Ammersoyen en recreatiegebieden de Gouden Ham en De

Meent.

Bij dit Maas en Waal op Wielen arrangement is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijt
1x Een 3-Gangen diner
1x Een 4-Gangen diner
1x Een lunch of picknicklunch
Prachtige fietsroutes Maas en Waal
Glossy magazine Rivierenland

Prijs:
€ 150,00 p.p. op basis van een verblijf op een 2 persoonskamer met douche en toilet.
€ 170,00 p.p. op basis van een verblijf op een 2 persoonskamer met bad en toilet.
Fietsen:
De fietsen van de hotelgasten kunnen overdekt worden gestald. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
U kunt bij ons ook fietsen huren voor € 15,- per dag. Voor een elektrische fiets rekenen we € 30,00 per dag.
Graag vooraf reserveren.
De prijs van Maas en Waal op Wielen arrangement is geldig tot 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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