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Geachte gast,
Van harte welkom bij Hotel Restaurant Goerres Oan ‘e Boarn
Graag informeren wij u middels deze brochure over onze hotelarrangementen.
Akkrum ligt erg centraal in Friesland, en is dan ook bij uitstek dé plek om onze mooie
provincie te verkennen. Geniet van rust, ruimte en natuur, breng een bezoek aan Hofstad
Leeuwarden of kom volledig tot rust op ons terras aan het water. ’s Winters is ijsstadion
Thialf de plek om uw schaatsen weer te gebruiken. U verblijft altijd in een luxe
tweepersoons kamer aan de waterkant.
Uitbreiding van onze arrangementen met één of meer overnachtingen is altijd mogelijk,
evenals het op maat maken van een arrangement. Denkt u bijvoorbeeld aan de combinatie
met zeilboten, sloepen, excursies of andere groepsuitjes. Heeft u vragen? Wij zijn dagelijks
bereikbaar via info@goerres.nl of 0566-651312. Wij kijken er naar uit u te mogen
verwelkomen!
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Seizoen arrangement

Even een nachtje weg en lekker ontspannen. Dan kan met ons seizoen arrangement.
Compleet met heerlijk driegangen verrassingsmenu en de volgende ochtend een uitgebreid
ontbijt.

Het arrangement bevat:
✓ Een overnachting in een luxe tweepersoonskamer
✓ ’s ochtends een heerlijk ontbijt voor twee personen
✓ ’s avonds een driegangen verrassingsmenu voor twee personen

De arrangementsprijs is € 80,- p.p. op basis van een tweepersoonskamer aan het water
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Rondje Pontje Fietsarrangement
Heerlijk fietsen door Friesland. Deze route brengt u langs de mooiste plekjes van Friesland.
Tijdens deze route komt u over een aantal pontjes, welke typerend zijn voor deze mooie
route. ’s Avonds kunt u weer bijkomen en genieten van een lekker diner.

Het arrangement bevat:
✓ Ontvangst met een heerlijk stukje Akkrumer oranjekoek met een kopje koffie of thee

✓ Twee overnachtingen in een mooie tweepersoonskamer aan de waterkant
✓ Beide dagen staat er een uitgebreid ontbijt voor u klaar
✓ Op één avond naar keuze kunt u genieten van een heerlijk Fries diner in onze serre of
restaurant.
✓ U heeft een dag de beschikking over een huurfiets met drie versnellingen. Voor de
fietstocht ontvangt u van ons het routeboekje voor de Pontjes route en verder
fietskaartmateriaal.

De arrangementsprijs is €142,50 p.p. op basis van een tweepersoonskamer.
Tevens is het mogelijk om dit arrangement te boeken met elektrische fietsen. De meerprijs
per elektrische fiets is € 16,50 euro.
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Sloep en fiets arrangement
Op een unieke manier Friesland ontdekken! U overnacht in een van onze comfortabele
tweepersoonskamers. Overdag heeft u de beschikking over een luxe sloep en kunt u de
omgeving verkennen. Doordat Akkrum erg centraal in het Friese merengebied ligt, is het de
perfecte uitvalsbasis voor een korte vakantie in Friesland. Zo zijn het Sneekermeer, het
Pikmeer en de Wijde Ee bij Grou op slechts een half uur varen.

Het arrangement bevat:
✓ Ontvangst met een heerlijk stukje Akkrumer oranjekoek met een kopje koffie of thee
✓ Twee overnachtingen in een luxe hotelkamer aan het water
✓ Beide dagen staat er een uitgebreid ontbijt voor u klaar
✓ U kunt een dag gebruik maken van een luxe sloep om de Friese wateren te verkennen
✓ De andere dag heeft u de beschikking over fietsen, incl. routekaarten
✓ Een heerlijk driegangen diner van de chef op een avond naar keuze

De arrangementsprijs is € 205,- per persoon op basis van een tweepersoonskamer
Met vier personen (2 kamers) is dit arrangement € 172,50 per persoon
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Sloep arrangement
Geniet van de vrijheid in en op het water. U overnacht in één van onze comfortabele
tweepersoonskamers. Overdag heeft u de beschikking over een luxe sloep en kunt u de
omgeving verkennen. Doordat Akkrum erg centraal in het Friese merengebied ligt, is het de
perfecte uitvalsbasis voor een korte vakantie in Friesland zo zijn het Sneekermeer en ook
het Pikmeer en de Wijde Ee bij Grou op slechts een half uur varen.

Het arrangement bevat:
✓ Ontvangst met een heerlijk stukje Akkrumer oranjekoek met een kopje koffie of thee
✓ Twee overnachtingen in een luxe hotelkamer aan het water
✓ Beide dagen staat er een uitgebreid ontbijt voor u klaar
✓ Een heerlijk driegangen diner van de chef op een avond naar keuze
✓ U heeft twee dagen de beschikking over een luxe sloep

De arrangementsprijs is € 260,00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer.
Met vier personen (2 kamers) kost dit arrangement € 200,- per persoon
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Lekker Ite en nôflik sliepe, want genieten begint bij Goerres

Hotel Goerres
Restaurant Oan ‘e Boarn
Kanadeeskestrjitte 45
8491BC Akkrum (frl)

T: 0566-651312
E: info@goerres.nl

