Geachte gast,
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor ons bedrijf.
De Wapser Herberg is een gezellig, nostalgisch ingericht familiehotel en
beschikt over 15 luxe hotelkamers voorzien van douche, toilet, tv en gratis WiFi.
Nu vanaf ook Wellness in de Wapser Herberg , www.wapserwellness.nl
Per nacht p.p.

Verdieping

v.a. 4 nachten p.p.

verdieping bad

Terras

Verdieping

v.a. 7 nachten p.p.

verdieping bad

Terras

Verdieping

verdieping bad

Terras

LO

45,00

55,00

50,00

42,50

52,50

47,50

41.25

51,25

46,25

HP

63,00

73,00

68,00

60,50

70,50

65,50

59,25

69,25

64,25

Vraag ons voor meer informatie wat betreft groepskorting en
speciale aanbiedingen in het voor en na seizoen

Hotel informatie 2017
Voorjaars arrangement

Drents Fiets arrangement

• Alle kamers zijn voorzien van toilet,
douche(bad), kabel TV en klokradio,
gratis draadloos internet, koffie/thee
faciliteiten en een föhn
(op aanvraag)

3 dagen en 2 nachten
(januari, februari, maart, april)

4 dagen en 3 nachten
(hele jaar)

- 2 x ontbijtbuffet
- 2 x 3-gangendiner
- Knooppuntkaart

- 3 x ontbijtbuffet
- 3 x 3-gangendiner
- Knooppuntkaart

Kamer verdieping 105,-p.p
Kamer terras 115,- p.p.

Kamer verdieping 180,- p.p.
Kamer terras 195,- p.p

Zomer arrangement

Wapser Fiets arrangement

- 2 x ontbijtbuffet
- 2 x 3-gangendiner
- Knooppuntkaart

- 4 x ontbijtbuffet
- 4 x 3-gangendiner
-Knooppuntkaart

Kamer verdieping 115,- p.p
Kamer terras 125 ,- p.p.

Kamer verdieping 240,- p.p.
Kamer Terras 260,- p.p

• Fietshuur 8,50 per dag

Najaars arrangement

Wellness arrangement

• E-bike 20,00 per dag
(alleen op reservering)

3 dagen en 2 nachten
(mei, juni, juli, augustus, september)

3 dagen en 2 nachten
(oktober t/m 23 dec)

- 2 x ontbijtbuffet
- 2 x 3-gangendiner
- Knooppuntkaart
Kamer verdieping 105,- p.p
Kamer terras 115,- p.p.

5 dagen en 4 nachten
(hele jaar)

3 dagen en 2 nachten

- 2 x ontbijtbuffet
- 1 x hammam arrangement
109,50 p.p.

• Prijzen zijn per persoon per nacht*
*1 pers op kamer 15,00 per nacht extra
•Toeristenbelasting 1,10 p.p.p.n.
• Huisdieren niet toegestaan
•Kinderen t/m 2 jaar gratis
•Kinderen van 3 t/m 12 jaar, 50%,
mits slapend op de kamer van ouders

Wilt u iets extra ?

• Fles wijn 17,50
• Bloemen op kamer vanaf 10,00
• Lunchpakket 8,50 p.p
• Opgemaakt kinderledikant 10,00

