ONMEUNIG (MEGA) FIJN
IN OVERIJSSEL
5X DE BESTE SLAAPPLEKKEN BY IAMRESERVATIONS.COM

Deze TOP 5 uit Overijssel moet je lezen! Wij selecteerde namelijk speciaal
voor jou de beste en liefste slaapplekken. Wanneer ga jij uit logeren?

01.

HOTEL DE SCHOUT,
DENEKAMP - BIT.LY/2GVWTNH

Hotel de Schout is gelegen aan het gezellige Nicolaasplein in het hartje
van het Twentse dorp Denekamp met een ontzettende bosrijke omgeving.
Proef de rust van het Twentse land en maak kennis met de gastvrijheid
en persoonlijke aandacht die in Twente tot tradities verheven zijn. In de
omgeving kan je heerlijk wandelen, fietsen en tot rust komen.
Ootmarsum, het pittoreske en oudste stadje van Twente, ligt op
steenworp afstand.

02.

HOTEL RESTAURANT FIDDER,
ZWOLLE - BIT.LY/2EFQFZB

Het hotel is gevestigd in een Rijksmonument. Een bijzonder hotel
vanwege de architectuur en het uitzonderlijke interieur – met de prachtige
hoge plafonds, erkers en originele ornamenten. Je kan hier logeren voor
een zakelijke overnachtingen, een weekendje met je geliefde of gewoon
een simpel nachtje weg. Oh, en als je hier komt logeren vergeet dan niet
het restaurant te bezoeken! In de Heerenkamer kan je heerlijk dineren.
Ambachtelijk koken, daar draait het allemaal om.

03.

DESIGN HOTEL KASTEEL
COEVORDEN, COEVORDEN
- BIT.LY/2VFCD42

04.

CHARME HOTEL WILDTHOUT,
OMMEN - BIT.LY/2MHXH6B

Slapen als een koning(in)? Design
Hotel Kasteel Coevorden is gevestigd
in een voormalig graanpakhuis en ligt
op 75 meter van het Kasteel
Coevorden. Het honderdjarige pakhuis
is onlangs verbouwd tot modern hotel,
met oog voor klassieke details zoals
balkenplafonds, oude raampartijen en
houten vloeren. Bij het kasteel vind je
een terras, gezellige bar en een
restaurant. Het hotel ligt aan de rand
van het stadcentrum én in de buurt van
natuur. Wat wil je nog meer?

Welkom in de grootste huiskamer van
Ommen! Charme Hotel Wildthout is
de ideale plek, het Vechtdal biedt veel
mogelijkheden om heerlijk te fietsen en
te wandelen door de prachtige natuur.
In deze oude burgemeesterswoning
draait alles om jou, zo voel je je thuis!
De keuken staat garant voor de
lekkerste gerechten. De bar met open
haard, restaurant, terras en grote tuin
stralen rust en ruimte uit, waardoor een
heerlijke ontspannen sfeer altijd
voelbaar is in en om het hotel.

05.

LANDHOEVE ZWIESEBORG,
HARDENBERG - BIT.LY/2OZAG6H

Landhoeve Zwieseborg? Dat staat voor heerlijk eten.
Voor een piekfijn verzorgd feest of zakelijke
bijeenkomst op een prachtige locatie. Voor
comfortabel overnachten in het hotel of een ontspannen vakantie op de camping of in het gezellige
logeerhuis. Wat je ook wilt, je bent in ieder geval
verzekerd van een zorgeloos verblijf. Want Landhoeve
Zwieseborg maakt het de gasten graag naar de zin.
Ook als jij of één van je reisgenoten bijzondere zorg
nodig heeft. Het motto? Iedereen is welkom!

EN, WEET JE WELKE HET WORDT!? WIJ ZIJN BENIEUWD, LAAT JE HET ONS WETEN?

