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Actief Weekend in Brabant - Nachtje weg en Mountainbiken

Lekker sportief Mountainbike weekend in Brabant
Een weekendje mountainbiken combineren met gezelligheid, comfort en lekker eten? Boek het mountainbike weekend in Brabant!

Programma
Bij incheck krijg je de nodige informatie, startplaatsen en MTB routes in Rucphen, Roosendaal en Essen. De route door de Rucphense
Bossen is 17 kilometer, met diverse uitdagingen voor de mountainbike. Samen met de routes in Essen en Roosendaal kun je als mountainbike
liefhebber je uitleven over ruim 45 km aan mountainbikeroute! Je kunt gemakkelijk via verbindingspaaltjes overstappen naar de groene route
in Essen en Roosendaal.
De routes zijn gemarkeerd met houten palen met daarop in het rood het bekende internationale MTB-teken.

De Routes
De mountainbikeroute in Rucphen is een opvallend snelle route waar je weinig hoeft te remmen en accelereren. De route beschikt op
enkele plaatsen over wat onverwacht hoogteverschil in het verder zeer vlakke gebied. Uit deze relatief ook technische stukjes is echt het
maximale gehaald.
Een paar lange rechte stukken gaan over brede zandwegen die weliswaar snel te berijden zijn wanneer het droog is. Gelukkig hebben deze
pure zandwegen niet de overhand en is men het grootste deel van de route onderweg op bosgrond. De route is zowel vanuit Rucphen als
Roosendaal uitstekend te bereiken.
Houd je meer van langere tochten? Dan zijn de mountainbikeroute Essen en mountainbikeroute Roosendaal aan te raden.
Het mountainbikeparcours in Essen-Horendonk bevat vele heuveltjes, afdalingen, modder, zand, smalle paadjes… kortom alles wat een
mountainbikeparcours nodig heeft. Veel plezier tijdens deze veelzijdige tocht!

Het hotel
U bent van harte welkom in dit 4-sterren hotel, een voormalig klooster, dat gelegen is in een gezellige bosrijke omgeving en nabij de steden
Breda, Roosendaal, Bergen Op Zoom en Antwerpen. Een perfecte locatie voor een heerlijk weekendje weg.
In de omgeving zijn er diverse recreatiemogelijkheden zoals onder andere Rosada Fashion Outlet, Sneeuwattractiepark Snowworld in
Rucphen, Indoor Skydive Roosendaal, Wellness Roosendaal, Waterpark Splesj, de Basiliek in Oudenbosch en diverse bijzondere tuinen.
Tevens zijn de attractieparken De Efteling en Safaripark Beekse Bergen binnen 35 autominuten bereikbaar.

Dit Mountainbike weekendarrangement in Brabant is inclusief:
1 Overnachting in luxe hotelkamer
1 x Uitgebreid ontbijtbuffet in authentieke kapel
1 x 3-gangen diner op dag van aankomst in Brasserie Louis
2 dagen mountainbiken in Rucphen, Essen en Roosendaal
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Gratis parkeren bij het hotel

Prijs: vanaf € 99.00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Let op: bij het arrangement zijn geen mountainbikes inbegrepen. Deze kunt u zelf meenemen of bij ons huren.
De kosten per mountainbike zijn vanaf € 20 per dag.

Ook mogelijk als een 3-daags Mountainbike Weekend:
2 Overnachtingen in luxe hotelkamer
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet in authentieke kapel
1x Een Culinair 3-gangen diner op dag van aankomst
2 dagen mountainbiken in Rucphen, Essen en Roosendaal
Gratis parkeren bij het hotel

Prijs: vanaf € 131,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Let op: bij het arrangement zijn geen mountainbikes inbegrepen. Deze kunt u zelf meenemen of bij ons huren.
De kosten per mountainbike zijn vanaf € 20 per dag.
Aankomst mogelijk op vrijdag en zaterdag, in vakantieperiode op alle dagen op basis van beschikbaarheid.
De prijs van dit Mountainbike Weekendarrangement in Brabant is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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