
Hotel - ’vrije vogel’ arrangement 

Kosten: € 135,00 per persoon (bij 2 personen per kamer) 
2x overnachtingen  
2x ontbijt  
2 x 3-gangen diner 
Fiets - en wandelkaarten 
1x lunchpakket 
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Hotel / restaurant 
Het sfeervolle hotel beschikt naast een aantal kamers 
over een brasserie met serre en open haard, een klassiek 
alla cart restaurant en diverse terrassen met uitzicht op 
een oude schutsluis. Verder kunt u gratis parkeren en is 
er een tuin en dierenweide.  
Tegenover het hotel ligt een jachthaven met sloep-, 
motorboot-, en kanoverhuur. De jachthaven beschikt 
verder over een trailerhelling en passantenplaatsen. 
 
Omgeving 
Vele fiets-, wandel en vaarwegen door het Nationaal Park De 
Biesbosch, het Biesboschmuseum, fluisterboot rondvaarten , 
historische steden Dordrecht, Gorinchem en Geertruidenberg 
met vele musea en bezienswaardigheden, slot Loevestein, 
glasstad Leerdam. 
 
Fietsen en wandelen 
In de directe omgeving van het hotel liggen schitterende 
natuurontwikkelingsgebieden. Deze 'wetlands' herbergen vele 
soorten (water)vogels en de flora zorgt in elk jaargetijden voor 
spectaculaire kleuren. 
Het Nationaal Park heeft een belangrijke rol als één van 
europas laatste zoetwatergetijdengebieden.  
Met de fiets kunt u door het polderlandschap rijden of langs de 
vele natuurontwikkelingsgebieden. U kunt zelf uw fiets 
meebrengen of er één huren. De fietstocht kan gecombineerd 
worden met een wandeling. 

Wandeling 
In het gebied liggen diverse door Staatsbosbeheer uitgezette 
wandelroutes. U kunt kiezen uit buitendijkse waarden, 
wetlands met vogelkijkhutten en korte en lange 
afstandswandelingen. Een wandelkaartje wijst u de weg. 
 
 
Voor meer informatie of direct boeken:  
Afdeling boekingen en arrangementen, Bianca Metzelaar 
Telefoon: 023 - 89 21 177 of 06 - 55 10 35 90 
Email: boekingen@biesbosch.nu 

Hotelruimte is schaars in de Biesbosch. Rondom het Nationaal 
Park liggen een aantal overnachtingsmogelijkheden, maar de 
meeste liggen ver van het gebied af. 
Dit hotel / restaurant ligt echter middenin de Biesbosch. Vanuit 
het hotel kunt u direct gaan wandelen, varen, fietsen of gewoon 
ergens gaan zitten en genieten van het uitzicht. 


