I.v.m. covid-19 volgen wij de landelijke richtlijnen van het RIVM.
Wilt u weten welke maatregelen wij in onze vakantie hebben getroﬀen? Klik hier

Dennenheul is een kleinschalig hotel waar u zich snel thuis zult voelen. Binnen bevindt zich
een gezellige bar en loungeruimte. Buiten vindt u een mooi terras dat wordt omringd door
planten en bomen. U kunt binnen een minuut Landgoed Oud-Groevenbeek op wandelen of
ﬁetsen. In het hotel is er voor de liefhebber een sauna en een bescheiden ﬁtnessruimte. Het
hotel beschikt over moderne kamers met een eigen badkamer, televisie en zorgoproepsysteem. Er zijn ook enkele kamers met hoog-laagbedden. Er is een ruim aanbod aan
activiteiten waaraan u kunt deelnemen tijdens de vakantieweek zoals een mooie busrit, een
creatieve workshop, een gezellig winkelen in een nabijgelegen dorp of een gezellig
avondprogramma. Uiteraard heeft u ook alle vrijheid om uw eigen plannen te maken. De koks
doen er alles aan om u dagelijks drie heerlijke maaltijden voor te schotelen gedurende uw
vakantie en houden graag rekening met uw dieetwensen.

Als mantelzorger kunt u in deze speciale vakantieweken samen met uw partner vakantie
vieren. Ook andere mantelzorgers (dochter/zoon, zus of vriendin etc.) zijn uiteraard van harte
welkom. Tijdens de vakantieweek krijgt u de gelegenheid om te ontspannen en er, alleen of
samen met uw partner, op uit te gaan. Bent u jonger dan 65 jaar en wilt u graag met
leeftijdgenoten op vakantie? Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.
Gasten die zelfredzaam zijn (of waarvan de zorg door de partner/mantelzorger kan worden
gedaan) kunnen zich voor deze week aanmelden. (Hiermee kunnen we de regelgeving i.v.m.
onderlinge afstand in acht nemen)

Prijs
2-persoonskamer € 745 per persoon

Korting uit het Vakantiefonds € 250 per persoon. Meer informatie en de voorwaarden van
deze korting, leest u in onze vakantiegids.

Tijdens uw vakantie willen wij dat het u aan niets ontbreekt. De kosten per week zijn
inclusief: - ontbijt, lunch en 3-gangendiner (ook dieet) - koﬃe, thee en vers fruit activiteitenprogramma (exclusief excursies)

