
HOTEL 
ARRANGEMENTEN 
 
 

 
 

Driedaags Wadden 
arrangement 
 
Wanneer u er eens heerlijk tussenuit wilt, denk 
dan eens aan ons Wadden arrangement. 
Slapen op de vaste wal en overdag even 
heerlijk weg naar Ameland. Een eiland dat 
veel te bieden heeft op het gebied van natuur 
en cultuur. Maar natuurlijk ook om heerlijk uit 
te waaien. 
 

- Ontvangst met een welkomstdrankje 
- Twee overnachtingen in een 

tweepersoonskamer 
- Tweemaal ontbijt 
- Eenmaal een driegangenmenu op de 

dag van aankomst. 
- Gratis ticket voor de boot naar 

Ameland 
- Een fiets plus toeristische informatie. 

 

€185,50 p.p. 
 
Geef tijdig uw voorkeursdatum aan in verband 
met reserveren voor de boot. 
 
 

3 daags high tea 
arrangement 
 
Gezellig in de lounge van It Posthûs met uw 
beste vriendinnen het laatste nieuws 
doornemen, met een tafel vol gebakjes, 
bonbons en sandwiches? Dat kan bij ons met 
het high tea arrangement. 
 

- Ontvangst met een bakje koffie of thee 
- Twee overnachtingen in een 

tweepersoonskamer 
- Tweemaal ontbijt 
- Eenmaal high tea 
- Een dag een fiets inclusief toeristische 

informatie over de regio 
 

€135,50 p.p. 
  
 

Wadlopen bij It Posthûs 
 
Beleef het eilandgevoel, op het vaste land in 
Burdaard. Heerlijk wandelen door de rauwe 
natuur, zeehonden spotten en over 
zandbanken lopen, om vervolgens bij ons te 
overnachten. 
 

- Ontvangst met een welkomstdrankje 
- Twee overnachtingen in een 

tweepersoonskamer 
- Tweemaal ontbijt 
- Gratis wadlopen plus een lunchpakket 
- Eenmaal een driegangen diner, op de 

dag van aankomst 
- Een dag de regio verkennen op de 

fiets met toeristische informatie 
 

€155,- p.p. 
 
In verband met reserveringen voor het 
wadlopen, tijdig een voorkeursdatum 
aangeven. 
 
N.B het wadlopen is onder voorbehoud, stel 
het is slecht weer, o.i.d kan het helaas niet 
doorgaan. 
  

 
Driedaags fiets 
arrangement 
 

- Ontvangst met een welkomstdrankje 
- Twee overnachtingen in een 

tweepersoonskamer 
- Tweemaal ontbijt 
- Eenmaal driegangen menu op de dag 

van aankomst 
- Fiets inclusief lunchpakket voor 

onderweg 
- Informatiepakket vol met verschillende 

fietsroutes 
 

€165,- p.p. 
  
 
 



HOTEL 
ARRANGEMENTEN 
 
 

 
 

 
 

Driedaags Posthûs 
arrangement 
 

- Ontvangst met een welkomstdrankje 
- Twee overnachtingen in een 

tweepersoonskamer 
- Tweemaal ontbijt 
- Eenmaal een gratis driegangen menu 

op de dag van aankomst 
- Gratis entreetickets voor het Ruurd 

Wiersmahûs, Molen de Zwaluw en de 
kerk van Hegebeintum, op de hoogste 
terp van Nederland 

- Fiets plus toeristische informatie om 
de regio te ontdekken. 

 

€157,- p.p. 
  

 
Paasarrangement 
 
Toe aan een lekker weekendje weg? Dat treft! 
Wij hebben een driedaags Paasarrangement 
samengesteld. Zo viert u Pasen bij ons aan 
het water. 
 

- Ontvangst met een welkomstdrankje 
en heerlijke paaseitjes 

- Twee overnachtingen, tweemaal 
paasontbijt en een verrassing op de 
kamer 

- Een driegangen-Paasdiner, op de dag 
van aankomst 

- Fiets inclusief lunchpakket voor 
onderweg en toeristische informatie 
over de omgeving 

 

€165,- p.p. 
 

 
 
 
 

 
Valentijn arrangement 

 
Romantici opgelet. Valentijn is het feest van 
de geliefden, ideaal moment om samen iets 
leuks te doen. Daarom hebben we een 
Valentijn arrangement samengesteld. 
 

- Een welkomstdrankje 
- Twee nachten in een romantische 

tweepersoonskamer 
- Twee keer ontbijt 
- Een 3-gangen Valentijnsmenu 

inclusief een heerlijke fles huiswijn 
- Fiets plus toeristische informatie om 

het gebied te verkennen 
 

€155,- p.p. 


