
Vormgeefster Katty 39 bezocht met haar man Dennis 38 en
zoontje Kamiel 6 KASTEEL HUIS BERGH

Dit is een van de grootste kastelen uit
de 13de eeuw Het ligt in het pittoreske s Heerenberg

omgeven door een glooiend landschap

De ontvangst in ons hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem is heerlijk verwend worden in Restaurant Lokaal We krijgen een
bijzonder hartelijk We zijn in de Achterhoek een regio in Ne 6 gangendiner geserveerd met streekproducten Een heerlij

ke van boer tot bord ervaring Moe maar voldaan genietenderland die bekend staat om de mooie natuur en de verge
we van een luxueuze overnachting in de lifestylekamer vanzichten met landhuizen en kastelen Een kasteelbezoekje

staat dan ook bovenaan ons programma Wij trekken naar Villa Ruimzicht De volgende ochtend wacht ons alweer wat
Kasteel Huis Bergh een van de grootste kastelen van Neder heerlijks op ons bord tijdens een live cooking ontbijt met
land uit de 13de eeuw Het ligt in het pittoreske s Heeren verse eitjes en streekproducten
berg omgeven door het glooiende landschap van Montfer

In de buurtland Onze attente gids begeleidt ons door het kasteel dat
van oorsprong een middeleeuwse verdedigingsburcht is We In de Achterhoek kun je mooie wandelingen en fietstochten

maken Wij sloten dit fantastische weekend dan ook af metontdekken de imposante zalen met bijzonder kunstverzame
ling de wapenkamer beklimmen de middeleeuwse toren en een stevige wandeling genietend van het nazomerzonnetje
genieten van een prachtig uitzicht op het dak Leuk om te

Praktischweten voor kinderen van 4 tot 9 jaar is er een apart parcours
om ridder of hofdame te worden En trouwers kunnen hier Kasteel Huis Bergh Hof van Bergh 8 7041 AC s Heereriberg
een vorstelijk feest houden én romantisch overnachten in Info huisbergh nl
een suite in een van de twee kasteeltorens Hotel Villa Ruimzicht Ruimzichtlaan 150 7001 KG Doetinchem
Tegen de avond keren we terug naar ons hotel waar we lifestylekamer vanaf 115 per nacht Info hotelvillaruimzicht nl
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