Hotel van der Valk Harderwijk
U parkeert uw auto bij Hotel Harderwijk, checkt in en gaat lekker ontspannen en genieten van wat
het hotel u te bieden heeft.
Op het door u aangegeven tijdstip komt de taxi voorrijden en brengt u naar ons restaurant.
We beginnen met een glas bubbels, daarna aantal amuses en vervolgens een menu naar keuze.
Na het diner zullen wij de taxi voor u bellen; deze zal u terugbrengen naar Hotel Harderwijk.
De volgende morgen kunt u in het hotel lekker nagenieten tijdens een fantastisch ontbijt.
Dit arrangement bieden wij u aan op basis van beschikbaarheid in zowel Hotel Harderwijk als in
ons restaurant.
Bij Hotel Harderwijk:
Eén overnachting in een luxe kamer
Royaal ontbijtbuffet
Taxi vervoer van en naar Basiliek / Hotel Harderwijk
Bij Basiliek:
Bij ontvangst een glas Champagne
Menu van chef Rik 6 of 8 gangen
Bijpassende glazen wijn / alcoholvrije cocktails
Onbeperkt tafelwater
Koffie met zoetigheden
Vanaf € 243,00 per persoon (6 gangen)
Vanaf € 278,00 per persoon (8 gangen)
Het arrangement is op basis van 2 personen.
Op vrijdag is alleen het 8 gangen arrangement beschikbaar.

B&B Sonnevallei
Culinair en ontspannen genieten in het pittoreske Harderwijk en prachtige overnachten midden in
de Leuvenumse bossen is kenmerkend voor dit arrangement.
Pure luxe en klasse in een groene oase van ruimte, rust en een persoonlijke ambiance zijn hierbij de
sleutelwoorden.
Na kennismaking met Wilma en André checken zij u in bij hun B&B SonneVallei.
U wordt opgehaald door de taxi en naar ons restaurant gebracht.
Een diner vol verrassingen waarbij uiteraard rekening houden met u wensen.
U zult bijzonder gaan genieten van een 6 of 8 gangen menu.
We starten met een glas Champagne, tafelwater, bijpassende wijnen of alcolvrije cocktials en koffie
met friandises.
De taxi zal u vervolgens weer persoonlijk afzetten bij de voordeur van Sonnevallei.
Na een avond heerlijk tafelen is het een feest om de volgende ochtend rustig te kunnen ontwaken en
u alvast te kunnen verheugen op een uitgebreid ontbijt met vers gebakken broodjes.
Tijdens uw verblijf in Sonnevallei kunt u daar vervolgens nog ruimschoots van genieten van de
bossen en de natuur.
Omdat we geloven in een totaal pakket waarin wij uw plezier en rust voor ogen hebben,
bestaat dit arrangement uit één diner en twee overnachtingen ; wij kunnen u dit zeer aanbevelen.
Dit luxe arrangement is een belevenis en exclusief bij ons te boeken!
Uiteraard op basis van beschikbaarheid in zowel Sonnevallei als in restaurant Basiliek.
Mocht u het arrangement willen verlengen met één of meerdere nachten, dan is dat natuurlijk extra
leuk!
€ 590,00 – voor 2 personen is het 6 gangen arrangement all-in voor 2 nachten incl. ontbijt.
€ 660,00 – voor 2 personen is het 8 gangen arrangement all-in voor 2 nachten incl. ontbijt.
Op vrijdag is alleen het 8 gangen arrangement beschikbaar.

