
ARRANGEMENTEN WEIDUMERHOUT

FRIESE VERRASSING DELUXE (ROOM WITH A VIEW)
€125,00 p.p. op basis van 2 personen per kamer                                                                                                                                           
1x overnachting in een Room-With-A-View met ontbijt
1x WEI PROEVEN diner - vier gerechten 
Fles Blanquette de Limoux, bubbel met klasse, op de kamer.
Eén uur privé gebruik van de sauna      

FRIESE VERRASSING 
€ 82,50 p.p. op basis van 2 personen per kamer
1x overnachting in standaard luxe kamer met ontbijt
1x WEI PROEVEN diner - drie gerechten
Eén uur privé gebruik van sauna

                                                                                                                                      
FAIRTRADE/ONTHAASTEN
2x overnachting met ontbijt
1x WEI PROEVEN diner - drie gerechten: op de dag van aankomst
1x uur prive gebruik sauna

Laagseizoen 1 oktober t/m 31 maart
Standaard luxe kamer: €120,00 p.p.
Room with a view: €160,00 p.p.
Hoogseizoen: 1 april t/m 30 september
Standaard luxe kamer: €125,00 p.p.
Room with a view: €165,00 p.p.

FRIES-LOGIES ARRANGEMENT 

2x overnachting met ontbijt
2x WEI PROEVEN diner - drie gerechten 
1x uur privé gebruik sauna

Laagseizoen 1 oktober t/m 31 maart
Standaard luxe kamer: €147,50 p.p.
Room with a view: €187,50 p.p.
Hoogseizoen: 1 april t/m 30 september
Standaard luxe kamer: €155,00 p.p.
Room with a view: €195,00 p.p

Reserveringsaanvragen per mail (welkom@weidumerhout.nl) 
of telefonisch 058-2519888

SLOEPVAREN MET OVERNACHTING(EN) in samenwerking met sloepverhuur Alde Feanen. 

Al onze arrangementen kunt u uitbreiden tot een sloeparrangement met als startpunt 
van uw vaartocht Sloepverhuur de Alde Feanen in Earnewald. Op uw startdag kunt 
u via de fraaie binnenstad van Leeuwarden Hotel WeidumerHout bereiken, bij een 
tweedaags arrangement (één overnachting) kunt u de volgende dag bijvoorbeeld over 
Sneek terugvaren naar het Nationale Park de Alde Feanen. Voor een eventuele derde 
vaardag (drie-daags arrangement, twee overnachtingen) biedt de directe omgeving van 
WeidumerHout vele fraaie en onverwachte mogelijkheden.

U vaart met een dieselsloep met een capaciteit van maximaal acht personen. Het tarief 
is €95,00 per sloep per dag met een afkooptarief voor brandstofverbruik van €10,00 
per dag. Er geldt een toeslag van €25,00 per sloep per dag voor het gehele Hemelvaart 
- en Pinksterweekend alsmede de maanden juli en augustus.

Vanwege beschikbaarheid zijn sloeparrangementen uitsluitend op aanvraag.

 

VERWEN ARRANGEMENT (in samenwerking met restaurant de Vijf  Sinnen in Weidum)

€168,00 p.p. op basis van tweepersoons gebruik in een standaard luxe kamer.  

2x overnachtingen met ontbijt 
1x WEI PROEVEN diner (drie gerechten) bij hotel WeidumerHout
1x uur privé-gebruik van de sauna accommodatie bij WeidumerHout
1x viergangen chefsmenu met afsluitende koffie-complet bij restaurant 
de Vijf Sinnen (op loopafstand van WeidumerHout).


