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Ontdek Friesland hotelarrangement

Ontdek Friesland arrangement!
Verscholen in de bossen van Oranjewoud, vlakbij Heerenveen, vindt u een idyllische plek met een unieke sfeer. Statige landhuizen en oude
bomenlanen omringen het 4-sterren hotel. Ze herinneren aan de tijd dat de koninklijke familie in Oranjewoud verbleef. Dat vorstelijke gevoel
zetten wij voort in ons hotel, speciaal voor u. Het hotel beschikt, naast hotelkamers, ook over een a la carte restaurant, grand café, bar,
zwembad en wellness & spa.

Ontdek Friesland arrangement!
Tjaarda beschikt over een bruidssuite, 3 junior suites, 3 familiekamers, 35 ruime en comfortabele hotelkamers plus 29 nieuwe gerenoveerde
luxe kamers op onze begane grond met bad of douche. Alle kamers zijn luxe en klassiek ingericht en voorzien van alle gemakken! Elke kamer
beschikt over een prachtig uitzicht op het bos, een terras, balkonette of balkon en uiteraard diverse faciliteiten. Dineren in ons hotel is mogelijk
in ons grand café of restaurant, 2 verschillende keukens met ieder een aparte unieke a la carte kaart.

Middelpunt van een veelzijdige omgeving
Vanuit Oranjewoud, pal naast Heerenveen, valt veel te ontdekken. Natuurschoon als bossen en meren, cultuur zoals het wonderschone
museum Belvédère, Friese steden en evenementen in de omgeving van Heerenveen en Oranjewoud. Een stevige wandeling, mooie
fietsroutes; u kunt op uw manier genieten van het mooie Friesland. Wij beschikken over een aantal wandel- en fietsroutes. Deze zijn bij onze
receptie te verkrijgen. De wandelroutes zijn opgesteld door Staatsbosbeheer, de fietsroutes door zowel VVV als ANWB. U kunt kiezen voor
routes langs landhuizen, meren, bossen, natuurgebieden of cultuurgebieden.

Laat u verwennen in Wellness & Spa
Het geavanceerde Wellness & Spa centrum is gevestigd in hotel Tjaarda en biedt bezoekers totale rust. Er is een ontspanningsruimte, sauna,
infraroodcabine, Turks stoombad, een brasserie, twee tuinen, een zwembad en whirlpool en twee duo behandelkamers.

Dit arrangement is inclusief
2 Overnachtingen in een comfort 2-persoonskamer
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Welkomst 3-gangen diner
koffie/thee met Fries suikerbrood
5% Korting op behandelingen in Wellness & Spa

Prijzen
Januari t/m maart en oktober t/m decembe: € 109.00 p.p.
April t/m juni en september € 115.00 p.p.
Jul t/m augustus € 126.00 p.p.
Maak uw verblijf compleet en neem een upgrade naar de volgende kamertypen:
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Comfort plus (toeslag à € 9,50 per nacht)
Luxe kamer (toeslag à € 19,50 per nacht)
Junior suite (toeslag à € 25,00 per nacht)
Amalia suite (toeslag à € 75,00 per nacht)
De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting € 1,50 p.p.p.n. en eventuele single toeslag € 25,50 p.p.p.n..
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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