
  

  

Wellness Resort op de Veluwe 
In deze onzekere tijden is het een uitgelezen kans om ons prachtige land te 

ontdekken deze zomer. Genieten van de steeds warmere zomers in onze 

onveranderde mooie tuin. Tegenwoordig met nog meer luxe, door de uitbreiding 

van de loungebedden bij de onlangs geopende loungeclub. Er zijn nog enkele 

kamers vrij deze zomer, komt u ook?  

 

Wellness Resort? 

Jazeker, van alle luxe voorzien. Met een zeer goed restaurant met groot terras 

uitkijkende op de fonteinen, een loungeclub en een groot Wellness centre, zorgen 

wij voor een volledig verzorgde vakantie op de Veluwe. De mogelijkheid tot het 

huren van fietsen (inclusief E-bikes) om de prachtige fietspaden door de bossen en 

de heide te verkennen, zorgen ervoor dat het ook de sportieve vakantieganger aan 

niets ontbreekt.  

 

 



 

 

All-in zomervakantie 

Speciaal voor deze zomer hebben wij een luxe 5-daagse zomervakantie 

arrangement samengesteld, inclusief 4 uitgebreide 3-gangen diner, 3 lunches en 

iedere dag ontbijt. Tevens mag u gratis 1 dag gebruik maken van een ligbed in 

onze Franse tuinen.  

 

Vanaf € 399,- per persoon (bekijk het gehele arrangement op onze 

website) 

Lees meer & boek nu  

 

 

 

COVID-19 Maatregelen 
 

Uiteraard verzorgen wij een veilig weekend weg, geheel volgens de RIVM richtlijnen. Wilt u 

weten wat wij doen? Bekijk onze video en houd het nieuws op onze website in de gaten.   

 

 

De COVID-19 maatregelen van de Heerlickheijd   

Bekijk ook andere video's op onze website  

 

 

https://heerlickheijdvanermelo.us15.list-manage.com/track/click?u=128dc8688a68751ff35403c92&id=78e8f6314e&e=73fc61a498
https://heerlickheijdvanermelo.us15.list-manage.com/track/click?u=128dc8688a68751ff35403c92&id=ed0108aa70&e=73fc61a498
https://heerlickheijdvanermelo.us15.list-manage.com/track/click?u=128dc8688a68751ff35403c92&id=9184aee61e&e=73fc61a498


 

3-daags Zomerarrangement 
 

Gaat u liever een weekendje weg? Maak dan gebruik van ons scherp geprijsde 

zomerarrangement. Dit driedaagse arrangement is boekbaar vanaf € 114,- p.p. 

inclusief ontbijt en een diner.  

Bekijk arrangement  

 

 

  

  

 

 

Uw privacy is belangrijk voor ons 

Wilt u uw aanmeld gegevens wijzigen of uitschrijven? U kunt uw voorkeuren updaten of uitschrijven. Bekijk 

hier ons privacybeleid. 
  

 

 

 

   

https://heerlickheijdvanermelo.us15.list-manage.com/track/click?u=128dc8688a68751ff35403c92&id=b739592208&e=73fc61a498
https://heerlickheijdvanermelo.us15.list-manage.com/profile?u=128dc8688a68751ff35403c92&id=c4c0e99786&e=73fc61a498
https://heerlickheijdvanermelo.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=128dc8688a68751ff35403c92&id=c4c0e99786&e=73fc61a498&c=318e3c501d
https://heerlickheijdvanermelo.us15.list-manage.com/track/click?u=128dc8688a68751ff35403c92&id=76a9dfb0ca&e=73fc61a498
https://heerlickheijdvanermelo.us15.list-manage.com/track/click?u=128dc8688a68751ff35403c92&id=a8c80966cb&e=73fc61a498
https://heerlickheijdvanermelo.us15.list-manage.com/track/click?u=128dc8688a68751ff35403c92&id=6d7e11b372&e=73fc61a498
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Email : welkom@heerlickheijd.nl 

 

Telefoon : 0341 - 56 85 85 
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