
De Bonte Wever Assen

Evenementen
Het gehele jaar door bieden wij een uitgebreide en 

gevarieerde evenementenkalender. Denkt u hierbij aan 

concerten van grote artiesten, dansavonden, voorstellingen 

en meer. Op www.debontewever.nl/events vindt u een 

actueel overzicht!

Meerdaagse congressen
De Bonte Wever biedt een enorme variatie aan zakelijke 

mogelijkheden wat ons uniek maakt in Noord-Nederland 

en ver daarbuiten. Wij hebben een groot en ruim congres-, 

event- en vergadercentrum (10 – 2000 personen) met vele 

faciliteiten die op zichzelf staand gebruikt kunnen worden 

of in de unieke combinatie met ons viersterrenhotel, 

horecamogelijkheden en/of onze recreatieve voorzieningen.

Bereikbaarheid & Parkeren 
U vindt De Bonte Wever in Assen, de hoofdstad van 

het mooie Drenthe (Noord-Nederland). Op steenworp 

afstand van de A28 en op nog geen 2 km vanaf het 

stadscentrum. Hierdoor zijn we vanuit alle richtingen 

uitstekend te bereiken. Op eigen terrein zijn ruim voldoende 

parkeerplaatsen en stallingsmogelijkheden voor (elektrische) 

fietsen waar u gratis gebruik van kunt maken en bieden we 

oplaadpunten voor elektrische auto’s.
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Gratis wifi

Rolstoelvriendelijk

Gratis parkeren

Viersterrenhotel

Meld u nu aan voor ons gratis loyaliteitsprogramma;  

‘Vriend van De Bonte Wever’. Als vriend ontvangt u 

gegarandeerd de beste hotelaanbiedingen en profiteert u 

van nog veel meer extra’s. Deelname is gratis! Voor meer 

informatie en inschrijven kijk op www.debontewever.nl

De Bonte Wever  |  Assen   •    Stadsbroek 17   •    9405 BK  Assen

telefoon 0592-356 000   •    e-mail info@debontewever.nl

www.debontewever.nl

/DEBONTEWEVER

Ongekende  
mogelijkheden in Drenthe!

www.debontewever.nl

VIERSTERRENHOTEL

RESTAURANTS EVENEMENTEN

VERGADER- EN CONGRESCENTRUM



Hotel
Direct gelegen aan één van de oudste bossen van 

Nederland en vlakbij de historische binnenstad van Assen 

ligt viersterrenhotel De Bonte Wever. Met maar liefst 

262 sfeervolle ingerichte hotelkamers bieden wij u volop 

mogelijkheden voor een comfortabele overnachting. Wilt u 

wat meer ruimte? Kies dan voor een gezellige familiekamer 

of boek de royale XL-kamer voor maximaal verblijfsplezier of 

kies voor extra comfort met een Deluxe kamer. De kamers 

zijn standaard voorzien van luchtkoeling, een bureau, gratis 

wifi, koffie- en theefaciliteiten, flatscreen tv, voldoende 

kastruimte, kluis, telefoon, radio. De ruime badkamer is 

voorzien van een inloopdouche, föhn en een toilet.  Het 

gehele hotel is rolstoelvriendelijk.

All-inclusive
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 en gebruik van de diverse spelactiviteiten zijn bij 

de prijs inbegrepen. Daarnaast bent u van harte welkom 

in de Caféstraat met sfeervolle barretjes waar u in de 

avonden kunt genieten van live muziek. Ons animatieteam 

organiseert vele leuke in- en outdoor activiteiten voor jong 

en oud. En wat wel zo gemakkelijk is, u vindt alle faciliteiten 

onder één dak. Wenst u alleen een overnachting met ontbijt? 

Ook dat is mogelijk.

Welkom!

Wilt u onbezorgd genieten? Een gezellig weekendje weg met familie  

en/of vrienden? Een avondje uit en daarna comfortabel blijven overnachten 

of zoekt u een geschikte locatie voor een congres of meerdaagse 

bijeenkomst? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Restaurants
Bij restaurant Flinck voelt u zich welkom en of u nu de dag 

goed begint met een stevig ontbijt, een overweldigende 

plek zoekt om uitgebreid te lunchen of verrassend wilt 

dineren, u gaat altijd met een goed gevoel weer naar huis, 

uw hotelkamer of op pad. Restaurant Dapper is dankzij 

het stoere karakter van de inrichting, het interieur en de 

eigentijdse kaart dé plek waar u terecht kunt voor een goede 

kop koffie, een borrel met een bite, een zondagsbrunch, 

een high tea/high wine of een gevarieerd diner vol eerlijke 

gerechten.

Beautysalon
Even helemaal tot rust 

komen met een verzorgende 

gezichtsbehandeling, 

een ontspannende 

lichaamsmassage of 

genieten van één van de 

andere beautybehandelingen. 

Onze professionele 

schoonheidsspecialistes 

leggen u volledig in de watten!

Overige faciliteiten
3 Animatieteam

3 Bowling

3 Dagarrangementen

3 Fietsverhuur

3 Fitnesscentrum

3 Kidsjungle

3 Mini golfbaan

3 (Pool)biljarts

3 Tafeltennis

3 Golfslagbad

3 Peuterbad

3  Buitenbad met  

ligweide

En nog veel meer...


