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HOTELS BY SHEETZ
Het nieuwe label Hotels by Sheetz is een
collectie van samenwerkende hotels in
Nederland, België en Turkije. De hotels
bevinden zich op unieke stad, strand en
boslocaties. Belangrijk voor de hotels zijn
de eigen identiteit van de gast, de
medewerker, het product en de locatie. We
stellen graag een aantal van onze hotels
voor!

GRAND HOTEL TER DUIN
HAAMSTEDE

Wandelen langs de zee ,
fietsen langs de pontjes of
paardrijden door de duinen
en genieten van het prachtige
duinlandschap . Ultiem
uitwaaien kan in Zeeland , de
provincie in Nederland waar
je je toch een beetje in het
buitenland waant .

Grand Hotel Ter Duin bevindt
zich in het pittoreske dorp
Burgh-Haamstede, gelegen op
het Zeeuwse eiland
Schouwen-Duiveland. Dit
schiereiland wordt ook wel de
‘ Kroon op Zeeland ’ genoemd
door Staatsbosbeheer.

-

BURGH

Het viersterrenhotel is gelegen
op een van de mooiste locaties
van Zeeland ; tegenover
boswachterij Westerschouwen en
de Zeepeduinen . Naast de
prachtige omgeving is het ook
goed vertoeven in het hotel zelf :
oprechte aandacht , ( h ) eerlijke
streekproducten én een
prachtige ambiance zorgen voor
een onvergetelijk verblijf .

Het hotel ligt naast een golfbaan op het rustige
platteland in Burgh - Haamstede en is voorzien
van een Spa & Wellness , bar en een restaurant
met terras . Vanaf het hotel is het slechts een
klein stukje rijden naar het strand van Burgh Haamstede . In het omliggende bos bevindt zich
een groot mountainbikeparcours , waar de
fietsfanaten onder ons zich zeker zullen
vermaken . Na een lange strandwandeling neem
je een duik in het zwembad , ontspan je in de
sauna en het Turks stoombad of reserveer je een
massage .
De mooie omgeving bestaat uit duinlandschap ,
bossen en natuurlijk het strand . Verder is
Zierikzee uw bezoek meer dan waard . Dit
prachtige stadje heeft leuke winkels , vele
monumenten maar ook een mooie jachthaven
met een traditionele vissersvloot . Andere
aanraders zijn Deltapark Neeltje Jans en de leuke
stad Middelburg . En vergeet zeker niet om te
genieten van de Zeeuwse lekkernijen .
Grand Hotel Ter Duin
Hogeweg 55 , Burgh - Haamstede
Info @ grandhotelterduin . nl

RESORT BAD BOEKELO

Sprookjesachtige bossen ,
pittoreske dorpen en oude
Saksische boerderijen : in het
Twentse coulisselandschap
lijkt het alsof de tijd heeft
stilgestaan . Eén ding staat
vast : je gaat op een prachtige
rondreis door een van de
mooiste plekjes van
Nederland . En wil je weer
terug naar het heden ?

-

Het sfeervolle viersterrenhotel
Resort Bad Boekelo waar je
verblijft is van álle gemakken
voorzien. Zo heb je er een
overdekt zwembad, een sauna,
Turks stoombad en een
restaurant waar je heerlijk
ontbijt en een restaurant waar
heerlijke streekproducten
geserveerd worden.

ENSCHEDE

Kilometers aan wandel - en
fietsroutes liggen kriskras door
de regio verspreid en vormen
jouw leidraad in je Twentse
avontuur ! Met een fietsroute op
zak - verkrijgbaar op het resort zet je koers richting stille
landweggetjes , de geur van het
boerenleven en de boerderijen
en dorpen waar de tijd lijkt te
hebben stilgestaan .

Het betoverende grensgebied met onze
oosterburen biedt naast al deze natuurpracht
tevens een reeks aan activiteiten . Kasteeltuinen ,
avonturenparken , heidevelden , recreatieparken
en kabbelende beekjes met nostalgische
watermolens maken dat je er echt even uit
bent !
Op pad ? Enschede met zijn knusse restaurants ,
cafés en winkels ligt om de hoek ! In de
bruisende studentenstad Enschede is het
aangenaam winkelen en gezellig vertoeven op
een van de vele terrassen aan de Oude Markt .
Wil je een dagje de grens over ? De
cultuurhistorische steden Ahaus , Steinfurt en
Münster nodigen uit tot het maken van een
stadswandeling en het proeven van een Duits
biertje en broodje bratwürst . In het veelzijdige
Twente kun je alle kanten op !

Resort Bad Boekelo
Oude Deldernerweg 203 , Boekelo
receptie @ badboekelo . nl

HOTEL OOSTERHOUT

Gelegen tussen De Biesbosch
en het bourgondische Breda
vind je het gezellige
Oosterhout . Wandel door het
historische centrum , strijk
neer bij een van de
eetgelegenheden en dompel
je onder in de gemoedelijke
Brabantse sfeer .

-

OOSTERHOUT

Oosterhout zelf heeft genoeg
te bieden, waaronder een
bruisend winkelhart, 82
rijksmonumenten en vele
gezellige restaurantjes. Vanuit
Oosterhout kun je álle kanten
op; wat dacht je bijvoorbeeld
van winkelen of een museum
bezoeken in Breda of Tilburg
óf een wandeltocht in de
nabije natuur?

Laat je al wandelend of
fietsend door de polder
betoverendoor rijk
begroeide oevers , de
ijsvogels en de kiekendief
of ga op zoek naar de
sporen van de bekendste
bewoner van het gebied :
de bever !

De talrijke wandel - en fietspaden van De Biesbosch
leiden je langs bossen , kreken en rietvelden . Trek de
natuur in en ontdek de kronkelende riviertjes , grillige
kreken en uitgestrekte wilgenbossen in Nationaal Park
De Biesbosch . Het is een van de weinige
zoetwatergetijdengebieden van Europa en herbergt tal
van watervogels zoals eenden , ganzen , reigers en
steltlopers .
Rammelende maag van een actieve dag in de natuur
gekregen ? Mooi ! Bij het hotel hoort Brasserie Mix : zoals
de naam doet vermoeden is het een mix van een
brasserie en bar . We zijn op zoek gegaan naar een
nieuwe balans tussen ontspannen en genieten .
De lunchkaart , dinerkaart en wijnselectie geeft iedereen
de mogelijkheid te genieten van vele verschillende
smaken , producten en niet onbelangrijk een variatie in
prijzen . Mix richt zich op iedereen die een leuke avond
uit wil , op zoek is naar een lekkere maaltijd of wil
genieten van één van onze heerlijke wijnen .
Hotel Oosterhout
Waterlooplein 50 , Oosterhout
receptie @ hoteloosterhout . nl

VENTI HOTEL LUXURY
KUSADASI/TURKIJE

Venti Hotel Luxury is een
onlangs compleet vernieuwd
hotel gelegen in Kusadasi. Het
hotel is rustig gelegen op een
heuvel tussen de pijn- en
palmbomen en heeft een tuin
met een oppervlakte van
maar liefst 1200 m2.

Het landschap is groen en u
heeft vanuit het hotel een
adembenemend uitzicht op de
Egeïsche Zee. U kunt hier
genieten van één van de
mooiste zonsondergangen ter
wereld. Het Venti Hotel Luxury
telt 58 gloednieuwe luxe en
bovenal ruime hotelkamers.

-

De kamers hebben een
sfeervol Italiaans design
en moderne uitstraling en
beschikken over een led tv , airconditioning , gratis
draadloos internet en een
balkon . In het heerlijke
buitenzwembad kunt u
een verfrissende duik
nemen en zonnebaden op
luxueuze lounge bedden .

In de bar en loungeruimte kunt u onder het genot
van een drankje helemaal tot rust komen . In het
restaurant geniet u ’ s morgens van een uitgebreid
ontbijtbuffet en ’ s avonds kunt u plaatsnemen om te
proeven van met zorg bereide internationale
gerechten en lokaal geproduceerde wijnen .
Op 1 , 5 km afstand van Venti Hotel Luxury ligt het
gezellige centrum van Kusadasi . Hier vindt u een
gezellige boulevard , verschillende mooie stranden ,
een prachtig nationaal park en een grote jachthaven
waar u prachtige luxueuze cruiseschepen kunt
bezichtigen . Het dichtstbijzijnde strand is slechts
800 meter verwijderd van Venti Hotel Luxury . Voor de
cultuur liefhebber is er ook genoeg te doen . Zo kunt
u het huis van de heilige maagd Maria , gelegen op de
berg Koressos bezoeken . Of u kunt een bezoekje
brengen aan de ruïnes van de voormalige Griekse
stad Efeze dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst
staat . Wat dacht u ervan om ook nog voet te zetten
op het Griekse grond ? Met de boot kunt u het
nabijgelegen Griekse eiland Samos bezoeken .
Hacı Feyzullah Mah . Kesedagi Mevkii ,
09400 Kusadasi ( Aydin ), Turkije
+ 90 530 062 16 41

