SCHITTERENDE GROEPSHOTELS IN DE NATUUR
Kom met uw gezelschap genieten van een
onbezorgde vakantie. Samen met u kijken we naar
de periode en inhoud van de vakantie). In veel
gevallen heeft u de hele groepslocatie voor uzelf.
Onze locaties zijn ook uitstekend geschikt voor
groepen die tijdens hun vakantie of weekendje
weg wat meer eisen stellen aan toegankelijkheid.
De hotels zijn gedeeltelijk of volledig aangepast
voor gasten met een beperking.

IJSSELVLIEDT
Wezep

DE WERELT
Lunteren

DENNENHEUL
Ermelo

DE HEERENHOF
Mechelen (ZL)

NIEUW HYDEPARK

De samenwerking met Hetvakantiebureau.nl
geeft ons bovendien ruim 50 jaar ervaring in het
organiseren en begeleiden van vakanties.
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IJSSELVLIEDT

DE WERELT

DENNENHEUL

IJsselvliedtlaan 1, 8091 PN Wezep

Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren

Paul Krugerweg 45, 3851 ZH Ermelo

Heerenhofweg 9, 6281 AR Mechelen

Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn

Boerderijen, tuinen, visvijvers en bossen

Bosrijk aan de rand van de Veluwe

Natuur, winkels en terrasjes… alles vlakbij

Slingerende wandelpaden, rust en ruimte

In Gelderland, aan de rand van Wezep, ligt op
landgoed IJsselvliedt het gelijknamige hotel.
Rondom dit bijna tweehonderd jaar oude herenhuis
treft u honderden hectare grond met boerderijen,
tuinen, visvijvers en bossen.

Vanuit De Werelt wandelt en fietst u heerlijk in
de bosrijke omgeving aan de rand van de Veluwe.
Indrukwekkende bezienswaardigheden zijn
vlakbij: het Nationaal Park De Hoge Veluwe en het
Nederlands Openlucht Museum, in Arnhem.

Uw verblijf op IJsselvliedt is een combinatie van
natuur, cultuur en pure verwennerij. En dat allemaal
in een sfeervolle omgeving die nog de ambiance
van vervlogen dagen ademt. Voor uitstapjes vindt
u vlakbij onder meer de Orchideeën Hoeve, Anton
Pieck Museum, varen in Giethoorn (het Venetië van
het Noorden) en de mooie Hanzesteden Kampen en
Zwolle.

De Werelt heeft een rijke historie die teruggaat
naar de Eerste Wereldoorlog. In de jaren zestig
is de basis van het huidige gebouw gelegd. Het
hotel beschikt over een sfeervolle lounge, een
gezellige bar, diverse lommerrijke terrassen en tal
van recreatiemogelijkheden voor uw familie of
gezelschap.

Verblijft u met uw gezelschap in Dennenheul
in Ermelo dan wandelt u zo de natuur in. Het
naastgelegen landgoed Oud-Groevenbeek heeft veel
speciale wandel- en fietspaden om te verkennen.
En in het centrum van Ermelo vindt u een keur aan
winkels en terrasjes. Ook de gezellige boulevard van
het nabijgelegen Harderwijk is een bezoek meer dan
waard.

Heuvels, pittoreske huizen, uitstapjes naar
Maastricht, Valkenburg en Aken

Op deze locatie zijn bijzonder uitgebreide
faciliteiten voor mindervaliden. U kunt hier
verblijven met ca. 60 personen.

In De Werelt is een aparte ‘Zorgvleugel’ voor
grote en kleine groepen met speciale faciliteiten
voor gasten met een beperking.

Groepshotel Dennenheul heeft een sauna en
fitnessruimte waarvan u gratis gebruik kunt maken.
Alle kamers zijn voorzien van tv, telefoon en een
goed uitgeruste badkamer.
Er zijn meerdere ruimten te gebruiken voor
activiteiten. Er is een apart restaurant en een
gezellige bar en mooi buitenterras maken een
vakantie in Dennenheul compleet.
Een prima hotel voor een toeristische vakantie
met uw gezelschap tot 48 personen.

DE HEERENHOF NIEUW HYDEPARK

De Heerenhof ligt in het mooiste, groene
heuvellandschap van Nederland. In het dorpje
Mechelen vindt u verrassend veel vakwerkhuizen
en pittoreske straatjes. Uitstapjes maakt u heel
gemakkelijk naar Maastricht, Valkenburg en Aken.
Van oorsprong was De Heerenhof de commanderij
en pachthoeve van de Johanniterorde in Mechelen.
Later bewoonden jonkvrouwen de hoeve. Dit
sfeervolle groepshotel beschikt onder meer over
een gezellige lounge, meerdere recreatieruimten en
een prachtige binnenplaats met een zonnig terras.
Dat wordt genieten met uw familie of (vrienden)
groep.

De Heerenhof beschikt over een groot aantal
aangepaste hotelkamers en is geschikt voor een
gezelschap tot ongeveer 50 personen.

Op een prachtig landgoed met slingerende
wandelpaden ligt Nieuw Hydepark. Het is volledig
nieuw gebouwd en ingericht met sfeer en comfort
van deze tijd. Het hotel is ruim van opzet en van
alle gemakken voorzien. In de zomer kunt u gebruik
maken van het terras en ’s winters kunt u zich
lekker opwarmen bij de open haard.
Op Nieuw Hydepark geniet u met elkaar van rust
en ruimte. Maar ook erop uit met uw familie of
gezelschap is mogelijk. In de omgeving is van
alles te bezichtigen. U hebt volop keuze uit o.a. :
Nationaal park de Utrechtse Heuvelrug, Dierenpark
Amersfoort en het Nationaal Militair Museum.
Winkelen kan in Zeist en Driebergen.

Nieuw Hydepark heeft veel aangepaste
éénpersoonskamers. U kunt hier verblijven met
groepen tot 80 personen.

Ons basisarrangement
Hieronder treft u ons basisarrangement aan. Natuurlijk is het mogelijk uw eigen
arrangement samen te stellen, geheel naar uw wensen. U kunt daarbij denken aan
het ophalen en thuisbrengen van uw gasten per luxe touringcar, het organiseren van
uitstapjes vanuit de locatie tot een gezellige avond uitgebreid met entertainment en
een feestelijk diner. Samen bespreken wij uw wensen en onze mogelijkheden.
•	Ontvangst met koffie/thee en een plaatselijke lekkernij
• Arrangement is op basis van volpension
•	Ontbijt, lunch en 3 gangendiner in buffetvorm. Indien u
een wijziging wilt in het volpension kan dit in overleg
• Geen éénpersoonskamertoeslag
• U maakt zelf uw kamerindeling
•	Doorlopend koffie/thee en water op basis van
zelfbediening
•	Restaurant of aparte zaal voor de maaltijden en aparte
recreatie zaal(len)
•	Schoonmaak: bij een 8-daagsarrangement (7 nachten)
2 maal in de week een stay-over. Bij een 5 daagsarrangement (4 nachten) 1 maal een stay over. Een wijziging
hierin is in overleg vast te stellen.
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•	Inclusief bedlinnen en overig badlinnen. U kunt altijd
beschikken over extra linnen zonder extra kosten.
•	Indien er speciale dieetwensen zijn, kunnen wij deze voor
u realiseren.
•	Groepen begeleiden en ondersteunen hun eigen gasten
tijdens de maaltijden en bij de consumptieverstrekking
• Eigen terras met tuinmeubilair en parasols
• Incheck vanaf 14.00 uur (afwijkend in overleg)
• Uitcheck uiterlijk 10.00 uur (afwijkend in overleg)
• Prijzen zijn inclusief B.T.W.
• Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting
•	U regelt zelf het vervoer. Ook kunnen wij busdiensten en
uitstapjes tegen een meerprijs voor u organiseren.

De arrangementsprijzen zijn afhankelijk van de
lengte van het verblijf, de periode en het aantal
personen. Graag nemen wij een aantal details
met u door en ontvangt u op korte termijn een
offerte van ons.

In alle locaties is een aparte eetzaal, activiteitenzaal en terras
Elke locatie beschikt over gratis WIFI en een personen oproepalarmsysteem
Dieetwensen maximaal 14 dagen voor aankomst
Hulpmiddelen en fietsen te gebruiken op basis van beschikbaarheid

Aangepaste kamers met
hoog/laagbedden

Overige kamers voor
evt begeleiding

Bijzonderheden

IJsselvliedt

12 tweepersoons
8 éénpersoons

8 tweepersoons
2 driepersoons
5 éénpersoons

Lift aanwezig

De Werelt

16 tweepersoons

16 tweepersoons
7 éénpersoons

Alles begane grond

Dennenheul

2 tweepersoons

14 tweepersoons
16 éénpersoons

Alles begane grond

De Heerenhof

21 tweepersoons
1 éénpersoons

3 tweepersoons
2 éénpersoons
1 driepersoons

lift aanwezig
appartement

Nieuw Hydepark

21 éénpersoons
9 tweepersoons

13 tweepersoons
16 éénpersoons

Een aantal niet aangepaste
kamers is geschikt te maken
voor gasten met zorg

Contact
Voor informatie en beschikbaarheid kunt u terecht bij:
Groepshotels.com
Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren
Postadres: Postbus 6, 6740 AA Lunteren
info@groepshotels.com
(0318) 488126
(06) 83 66 38 16
www.groepshotels.com

Ervaar de gulle
gastvrijheid

