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Veldhuysjes
Kameryck

Best Western
City Hotel Woerden

Voor een uitstekende groepsaccommodatie kun je terecht bij
Kameryck. In een grote cirkel staan nostalgische Veldhuysjes op
wielen. Dit ‘dorp’ biedt plaats aan minimaal 20 tot maximaal 64
personen. Geniet van het prachtige uitzicht dat je hebt over de
weilanden.

Het Best Western City Hotel Woerden zal jou ongetwijfeld
thuis laten voelen! Dit drie sterren plus hotel biedt 64 stijlvolle
moderne kamers voor een ontspannen nacht. Daarnaast is er een
zeer aangename ontbijt-/loungeruimte en voor groepen is er de
mogelijkheid om een lunch en/of diner te reserveren. Het historische
centrum van Woerden ligt op loopafstand.

Tip: Bij Kameryck kun je heerlijk vertoeven voor een
meerdaagse groep bijeenkomst. Beleef diverse
activiteiten, maak een mooie wandeltocht in het
Groene hart en geniet van een lunch
of diner in het restaurant.

Tip: De stad verkennen doe je met het Happen en Stappen
arrangement. Boek dit en meer arrangementen bij het VVV.

Meer informatie
over Woerden?

Kijk dan op www.beleefwoerden.com.
Of ga naar het VVV Woerden in het
Kaaspakhuis aan de Emmakade 6a.

Beleef

HOOFDSTAD VAN HET GROENE HART

Geniet
nóg
óg langer

Woerden is te leuk voor één dag. Blijf daarom lekker
slapen in een van de sfeervolle accommodaties. Van een
boutique hotel midden in het centrum tot landelijke bed &
breakfasts en campings in de omgeving. Laat je verwennen
in Woerden!

Slapen
in het groen

B&B
Louisehoeve

Op loopafstand van het gezellige centrum ligt de sfeervolle en
gemoedelijke Camping Batenstein. Je kunt hier overnachten in
één van de drie trekkershutten of je brengt je eigen camper, caravan
of tent mee. Een verblijf op Camping Batenstein betekent rustig en
ontspannen vakantie vieren in het groen én vlakbij de stad. Geniet
van het vele water dat te vinden is op het terrein, of ga eropuit in de
omgeving.

Welkom in het Landleven! Aan
de rand van Woerden op het
Landgoed Linschoten ligt de
Hofstede Louisehoeve uit 1602.
De voormalige veestal en kaashuis
zijn verbouwd tot ruime en zeer
comfortabele gastenverblijven.

Tip: Er zijn genoeg fiets- en wandelroutes in en om
Woerden die de moeite waard zijn om te ontdekken.
Bekijk alle routes op beleefwoerden.com.

B&B
Carpe Diem
Kom tot rust in Carpe Diem,
een vrijstaand huisje in een
landelijke omgeving voorzien
van een moderne keuken en
badkamer. Er is plaats voor
maximaal 4 personen.

Tip: Kasteel De Haar ligt in de buurt van B&B
Carpe Diem. Combineer je verblijf met de
Haarzuilens fietsroute en ontdek het
veenwijdegebied ten westen van Utrecht.

Van Rossum,
Café, Restaurant & Stadshotel
In het hart van onze binnenstad staat rijksmonument het Arsenaal.
Hierin is sinds 2014 een boutique hotel gevestigd waar, onder de
robuuste eikenhouten balken, genereuze gastvrijheid en passie
drijft. Van Rossum is een uniek en duurzaam concept en elk van
de ruime 25 suites heeft zijn eigen karakter. Slapen, eten, beleven
én proeven in een sfeervolle eigenzinnige omgeving.
Sfeerimpressie van een suite is op de voorkant van de folder weergegeven.

Tip: Houd jij van uitslapen in het weekend?
Boek dan het Lazy Sunday arrangement bij Van
Rossum, een late check-out tot 14.00 uur en
een ontbijt of brunch met streekproducten.

