Viersterrenhotel in
Drenthe / Noord-Nederland

www.debontewever.nl
/DEBONTEWEVER

Welkom!
Direct gelegen aan één van de oudste bossen van
Nederland en vlakbij de historische binnenstad
van Assen ligt viersterrenhotel De Bonte Wever.
In het hotel vindt u een gezellig uitgaanscentrum,
verschillende restaurants, een subtropisch zwemen saunaparadijs, een bowling, een professionele
fitness, vergaderzalen en meer.
Elke dag, ieder seizoen is er van alles te beleven.
Voor vrienden, gezinnen, families, geliefden én
zakelijke gezelschappen. Ook buiten De Bonte
Wever doet u een flinke dosis energie op. De
Bonte Wever is gelegen in één van de mooiste
provincies van Nederland, Drenthe. De fiets- en
wandelprovincie bij uitstek!
Wij kijken er naar uit u binnenkort te begroeten!
Directie en medewerkers
De Bonte Wever
Gratis WIFI
Rolstoelvriendelijk

Viersterrenhotel, all-in

arrangementen, logies & ontbijt, comfortabele
hotelkamers, rolstoelvriendelijk, gratis wifi, makkelijk bereikbaar , ontelbare
faciliteiten, animatieprogramma, kidsjungle , gratis parkeren

Gratis parkeren
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Hotel
Al onze kamers combineren een sfeervolle inrichting met moderne faciliteiten, inclusief
internet, airconditioning, tv, kluis, telefoon, radio, bureau en comfortabele boxspringbedden.
De ruime badkamer is voorzien van een inloopdouche, föhn en toilet. Wilt u wat meer
ruimte? Kiest u dan voor de gezellige familiekamer (met stapelbed voor de kids) of boek de
royale XL-kamer voor maximaal verblijfsplezier of kies voor extra comfort met een Deluxe
kamer (met koffie- en theefaciliteiten). Het gehele hotel is rolstoelvriendelijk.
Wat De Bonte Wever extra bijzonder maakt, is de handige all-in formule. U betaalt
één vaste prijs voor een compleet arrangement. Het eten en drinken, toegang tot het
subtropisch zwem- en saunaparadijs, de bowling, de fitness, de diverse spelactiviteiten en
avondentertainment zijn bij de prijs inbegrepen. Maar uiteraard kunt u ook op basis van
logies en ontbijt bij ons terecht. Bekijk online onze diverse hotelarrangementen. Er zit altijd
iets tussen wat bij u past!

Hotelkamers:
• 2-persoonskamer
• 3-persoonskamer
• Familiekamer
• XL-kamer
• Deluxe kamer

Meer informatie over onze
all-in aanbiedingen vindt u op
www.debontewever.nl of via
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Hotel

0592 303777

Zo veel te doen!
In De Bonte Wever is van alles te doen en te beleven. Subtropisch genieten in het
zwemparadijs, ontspannen in de sauna- en rustruimte, actief aan de slag in het
fitnesscentrum, gezellig met elkaar bowlen of een drankje drinken in één van de barretjes.
Verveling is 100% uitgesloten. En wat wel zo makkelijk is, u vindt bijna alle faciliteiten onder
één en hetzelfde dak!

Subtropisch zwem- en saunaparadijs
In het subtropisch zwem- en saunaparadijs kunt u natuurlijk gewoon lekker komen
zwemmen. Maar naast het golfslagbad, de wildwaterbaan en de glijbaan, valt er nog veel
meer te beleven. U kunt er bijvoorbeeld baanzwemmen in het 25-meter bad (binnen of
buiten). De kids spetteren er lekker op los in het peuterbad. Breng een bezoek aan de saunaen rustruimte die volledig in het teken staat van ontspanning: een Finse sauna, een Kelo
sauna, infrarood warmtebanken, een Turks stoombad, voetenbaden en sensor douches. Goed
voor lichaam en geest. Aan het einde van de dag voelt u zich weer als herboren!

Professioneel fitnesscentrum
Een compleet aanbod aan trainingsfaciliteiten en groepslessen vindt u in het moderne
fitnesscentrum van De Bonte Wever. Hier kunt aan uw conditie werken, meedoen aan één van
de groepslessen zoals Spinning, Yoga en Zumba of gewoon lekker bewegen.

Meer informatie over onze
all-in aanbiedingen vindt u op
www.debontewever.nl of via
0592 303777

Zo veel te doen!
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Andere faciliteiten en activiteiten:
• Midgetgolf
• (Pool)biljarts

Schoonheidssalon
Even helemaal tot rust komen met een verzorgende
gezichtsbehandeling of een ontspannende
lichaamsmassage. Onze professionele
schoonheidsspecialistes leggen u volledig in de
watten...

Animatieteam
Ons animatie team organiseert vele leuke in- en
outdooractiviteiten, zoals: kids disco, voorleestheater, speurtochten, bowlingtoernooien en nog
veel meer!

Bowlen
Jong of oud, sportief of niet; bowlen is voor iedereen!
U bent van harte welkom op onze zes moderne
bowlingbanen. Compleet met lichteffecten, digitale
puntentelling, kinderbumpers, glow in the dark en
een gezellige bar.
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Zo veel te doen!

• Sjoelen
• Kids disco, speurtochten,
stadswandelingen, kleuren,
knutselen en verfen onder
leiding van het animatieteam
• Doelgroepenbad (33ºC)
• 25 meter binnen- en buitenbad
• Aquasporten
• Verwarmd buitenbad met
ligweide
• Whirlpools
• Zonnebanken
• Laadpunt elektrische fietsen
• Laadpunt elektrische auto’s
• Fietsverhuur
• Fietsenstalling
• Parkeergelegenheid (gratis)
• Pinautomaat

Restaurants

Flinck

Dapper à la carte

een overweldigende plek zoekt om uitgebreid te lunchen, geniet van de brunch op zondag of

Bij Flinck voelt u zich welkom en of u nu de dag goed komt beginnen met een stevig ontbijt,

Dapper is dankzij het stoere karakter van de inrichting, het interieur en de eigentijdse kaart dé

verrassend wilt dineren, u gaat altijd met een goed gevoel weer naar huis, hotelkamer of op

plek waar u terecht kunt voor een goede kop koffie, een hedendaagse lunch, een borrel met

pad. Er is een flinke keuze in warme en koude gerechten waarvan een deel ter plekke in het

een bite of een gevarieerd diner vol eerlijke gerechten. Op onze kaart vindt u dappere menu’s

zicht van de gasten wordt bereid.

met uitdagende, eigentijdse vlees-, vis,- en vegetarische gerechten passend bij het seizoen en
met zorg bereid.
In Dapper wordt u welkom geheten door onze medewerkers die met passie voor u aan de
slag gaan en er alles aan doen om uw bezoek zo prettig mogelijk te maken. Komt u voor een
speciale gelegenheid? Wij creëren de perfecte ambiance zowel in het restaurant als op het
zuidelijk gelegen uitgebreide terras. Welkom bij Dapper!

Meer informatie over onze
all-in aanbiedingen vindt u op
www.debontewever.nl of via
0592 303777
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Uitgaanscentrum

Vriend van De Bonte Wever

Het gezellige uitgaanscentrum in ons complex biedt sfeervolle zitmogelijkheden en diverse

Word vriend van De Bonte Wever! Als vriend van De Bonte Wever ontvangt u gegarandeerd

bars voor een hapje en een drankje. Vier feest in één van onze sfeervolle bars of speel darts,

de beste aanbiedingen en profiteert u van nog veel meer extra’s!

biljart en geniet van avondentertainment op één van de terrassen.
De voordelen op een rij:
3 U ontvangt op regelmatige basis een nieuwsbrief met exclusieve aanbiedingen
3 U heeft 24 uur per dag toegang tot de speciale website
3 U betaalt op al uw online hotelreserveringen geen reserveringskosten (bij telefonische
reserveringen worden wel reserveringskosten à € 9,50 in rekening gebracht)
3 U heeft gegarandeerd de beste aanbiedingen
3 U bent altijd als eerste op de hoogte
3 Deelname is gratis

Registreren
Wilt u zich aanmelden voor dit loyaliteitsprogramma? Het enige wat u hoeft te doen is via
onderstaande knop het registratieformulier in te vullen. Ook kunt u een e-mail met NAWgegevens en telefoonnummer sturen naar info@debontewever.nl. U ontvangt vervolgens een
bevestiging van uw aanmelding.

Vragen?
Bel met één van onze reserveringsmedewerkers via 0592 303777.
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Ontdek Drenthe
U vindt De Bonte Wever in Assen, de hoofdstad van het mooie Drenthe (Noord-Nederland).
Of u nu komt voor uw rust of om er juist lekker iedere dag op uit te trekken; de omgeving van
De Bonte Wever biedt u veel. Zo grenst De Bonte Wever direct aan één van de oudste bossen
van Nederland; het Asserbos. De binnenstad van Assen ligt op circa 15 minuten lopen of
5 minuten met de auto. Het Koopmansplein, de Markt en de Brink met zijn vele winkels
en gezellige terrasjes en de Vaart met zijn boten en mooie geveltjes zijn slechts enkele
voorbeelden van de vele uitstapjes die Assen u biedt.
Maak kennis met het cultureel erfgoed van Drenthe. Hunebedden, grafheuvels en
monumentale boerderijen, u vindt het allemaal voor het ‘aanraken’. Maar ook voor de
actieveling valt er heel wat te beleven: abseilen, kanoën, zweefvliegen, langlaufen...
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ever!
Beleef ‘t... in De Bonte W

twitter.com/debontewever

instagram.com/debontewever

RESERVEREN EN INFORMATIE
Bel +31 592 303777 of stuur een e-mail
naar info@debontewever.nl

De Bonte Wever | Assen

•

Stadsbroek 17

•

9405 BK Assen

•

telefoon

Assen

0592 356000

www.debontewever.nl

•

e-mail

info@debontewever.nl

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Wijzigingen voorbehouden. Opmaak en ontwerp: De Bonte Wever media & communicatie.
Fotografie: Rik Nabring, Miranda Drenth, Geralda van der Es, Pauline Joosten, e.a.

facebook.nl/debontewever

