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Appartement

Torenkamer

Torenkamer



Aparthotel Havezate Marveld 
is genoemd naar het adel-
lijke landhuis uit de vijftiende 
eeuw dat op deze plek stond. 
Het was in die tijd uitzonder-
lijk dat de Havezate Marveld 
een stenen gebouw was. 
Zo’n gebouw kon alleen door 
invloedrijke personen in die 

vorm worden gerealiseerd. In 
de stad Groenlo, of Grolle zoals 
de vestingstad vroeger heette, 
stonden naast Havezate  
Marveld slechts drie andere 
stenen gebouwen: het Raad-
huis, de Calixtuskerk en het 
klooster Engelhuysen. Het 
aparthotel en wellnesscentrum 
ademt zowel buiten als binnen 
de historische en gemoedelijke 
sfeer van destijds maar dan 
met de luxe en de gemakken 
van de moderne tijd. 

Appartement: € 150,- per nacht, 
op basis van 2 personen.
De 3e en 4e persoon in hetzelfde appartement betalen  
€ 35,- per persoon per nacht.

Torenkamer: € 175,- per nacht, 
op basis van 2 personen.

maak kennis met ons aparthotel

Boek nu uw verblijf in één van de prachtige  
appartementen of de sfeervolle Torenkamer  
en geniet van onze hotelaccommodatie.  

Een aparthotel gebouwd op historische grond, 
aan de rand van vakantiepark Marveld Recreatie. 
Een bijzondere plek om er even uit te zijn.

Halfpension
De appartementen en de Torenkamer 
is ook Halfpension te boeken (dit is 
inclusief een 3 gangen keuzemenu).
U betaalt dan een meerprijs van € 20,- 
per volwassene per nacht en € 10,- voor 
kinderen van 5 t/m 12 jaar per nacht.  
Kinderen t/m 4 jaar gratis.

Later uitchecken
Er is een mogelijkheid om later uit te 
checken (vertrek tot 14.00 uur).  
U betaalt hiervoor € 25,- per 
appartement/Torenkamer extra.

Kerst  
In de periode tussen 24/12 en 27/12 
is alleen een verblijf mogelijk met 
minimaal 2 nachten. In deze periode zijn 
geen losse nachten te boeken.

Oud en Nieuw 
In de periode tussen 30/12 en 2/1  
is alleen een verblijf mogelijk met 
minimaal 2 nachten. In deze periode zijn 
geen losse nachten te boeken.

Welkom in Havezate Marveld

Sfeervol overnachten

aparthotel in de Achterhoek

Maak gebruik  
van alle  
faciliteiten van 
Marveld Recreatie

3 Pitch-en-Putt Golf

3 Restaurants

3 Bowling

3 Subtropisch zwembad

3 Buitenzwembad

3 Fietsenverhuur

3 Supermarkt

3 Kapsalon

3 Tennis/squash

3 Sauna

De éénpersoonstoeslag bedraagt  
€ 25,- per nacht per accommodatie. 
Bovenstaande prijzen zijn incl. ontbijt, 
gebruik spa/sauna van het hotel, ge-
bruik badjassen/badslippers, wifi en 1x 
per dag p.p. toegang tot het subtropisch 
bad van het bungalowpark (excl. toeristenbe-
lasting à € 1,25 per persoon per nacht). 

Reserveer uw  verblijf via  tel. 0544 466000 ofhavezatemarveld.nl

Torenkamer

Appartement


