MET EEN PLUS!

WWW.BIJZONDEREZAKEN.NL

Knus restaurant • Activiteiten • 24/7 beveiliging • Wasserette

100+ SCOOTMOBIELEN
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

€50

COMFORTABELE
APPARTEMENTEN
Showroom Frankeneng
14, EDE
MET EEN PLUS!
Telefoon
0318-241001
Knus restaurant • Activiteiten • 24/7 beveiliging • Wasserette
KORTING
Website
www.zorgtotaalwinkel.nl
COMFORTABELE
APPARTEMENTEN MET
COMFORTABELE
MET EEN
EEN PLUS!
PLUS!
NETNEMETRAPPA ELEBAPPARTEMENTEN
ATROFMOC

www.serviceflat-belvedere.nl
!SULP NEE TEM

Huur vanaf: € 765,Koop vanaf: € 86.250,- k.k.
Voor meer informatie kijk op:
woonstede.nl/belvedere

0222-317281 | www.hotelboschrand.nl
BELLEN IS SNELLER EN GEZELLIGER
Vraag nu de folder
aan om veilig
in Nederland op
vakantie te gaan!

etteressaW • gnigilieveb 7/42 • netietivitcA • tnaruatser sunK

Huur vanaf: € 765,Koop vanaf: € 86.250,- k.k.
Voor meer informatie kijk op:
woonstede.nl/belvedere

3 nachten kamer met balkon of terras € 232,50 p.p.
HP (incl. 3x diner + 3x ontbijtbuffet), 2 nachten
€ 175,- p.p. Incl. ontbijt 3 nachten € 195,- p.p.,
2 nachten € 145,- p.p.. Mogelijk tot 8 november
Ook midweek of week beschikbaar.
Gratis parkeren + Gratis Wi-Fi.

Dennenlaan 100
6711 RB Ede

Het huiskamerhotel op de Veluwe!
www.woonstede.nl

0577-411521 - HOTELVIERHOUTEN.NL
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.k.k -,052.68 € :fanav pooK
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3 Dagen voordelig naar de Achterhoek

Al 14 jr de allerbeste toiletzitting
met onderdouche
Gun Uzelf 100% hygiëne en wellness
• € 745,- incl. btw en 3 jr garantie
• Past op vrijwel iedere wc-pot
Klant
beoordeling
• Installatie zonder hakken of
breken € 195,- incl. btw
9,4
en materialen
Eenvoudig te installeren - gebruiksvriendelijk - met geurvreter verwarmde zitting - afstandsbediening - gratis proberen - betaal achteraf

072 5629 269 / 020 6141 232 • spatoilet.com

LEZERSAANBIEDING:

VA E119,- PP
Drie dagen Achterhoeks genieten….
• Twee overnachtingen in een kleine Boetiek kamer
• Twee maal uitgebreid genieten van ons Gelderse ontbijt
• Eén maal het drie gangen keuze menu op de eerste avond
• Eén maal een vier gangen streek menu op de tweede avond
• Borrelgarnituur in de Waterloobar tussen 21:00 en 22:00 uur
• Gratis WIFI, zwembad, sauna en spa, wandel en fietsroutes

Boetiek hotel BonAparte | Lochem | T. 0573 298 900 | hotelbonaparte.nl

