Fietsvakantie op Landgoed de Biestheuvel
Een zorgeloze vakantie op Landgoed de Biestheuvel. Geniet van de mooiste fietsroutes in de
Brabantse Kempen en van de sfeervolle en comfortabele groepsaccommodaties.
Vijf dagen (4 nachten), onbeperkt koffie en thee en diverse maaltijden worden speciaal voor u
verzorgd in uw eigen accommodatie.
Het Fietsroutenetwerk is een netwerk van bewegwijzerde fietsroutes, uitgestippeld over de
hele provincie. Ieder knooppunt van wegen heeft een nummer. Door de reeks knooppuntnummers waarlangs je wilt fietsen te volgen bepaal je zelf de route en de afstand van je
fietstocht. Ieder knooppunt heeft een paneel met een routekaart, zodat je je route altijd kunt
aanpassen. De route naar het volgende knooppunt staat aangegeven op bordjes langs de
weg. De routes zijn in beide richtingen te fietsen.
Met het fietsroutenetwerk geniet je van 100% vrijheid en flexibiliteit. Je bepaalt zelf de
afstand en de route van je fietstocht. Bovendien kun je die route ieder moment wijzigen, als je
toch een rondje meer of minder wilt fietsen.

Het arrangement bestaat uit:
Maandag
•
Aankomst op het Landgoed vanaf 13:00 uur
•
ontvangst met lunch
•
In de avond wordt een drie-gangen-diner bezorgd in uw accommodatie
Dinsdag, Woensdag en Donderdag
•
Ontbijt & lunchpakketjes
•
In de avond wordt een drie-gangen-diner bezorgd in uw accommodatie
Vrijdag
•
Ontbijt

De prijs voor dit 5 daags fietsarrangement is al mogelijk vanaf € 193,00 per persoon
(minimaal 12 personen) in het laagseizoen (november tot en met maart).
Doordat we diverse accommodaties van verschillende grootte en prijsklasse hebben, kan de
prijs per persoon variëren. Informeer naar de juiste prijs voor uw verblijf.
Heeft u speciale wensen? Bent u met minder personen of wilt u een kortere vakantie? Laat
het ons weten en wij kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

En natuurlijk ontvangen wij u graag voor een geheel vrijblijvende rondleiding op ons
Landgoed.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen via info@biestheuvel.nl of
telefoonnummer 0497-591257. Landgoed de Biestheuvel, www.biestheuvel.nl

