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VEELZIJDIGE 
VAKANTIES VOOR 

SENIOREN



€ 25,-
Per boeking

BOEK VÓÓR 
1 MAART 2020 

EN MAAK GEBRUIK VAN

 VROEGBOEKKORTING

Al vele jaren zijn onze vakantiereizen een begrip. Compleet 
verzorgd, op basis van volpension, met prachtige excursies in 
binnen- en buitenland, bijzondere avonden waarbij diverse 
artiesten hun opwachting maken. Daarnaast biedt onze 
sfeervolle accommodatie volop  gelegenheid om heerlijk tot 
rust te komen en te genieten van onze prachtige tuinen, 
terrassen en mooie bosrijke omgeving. Het verwarmde 
zwembad brengt verkoeling tijdens de  heerlijke zomerdagen. 
Bij onze familie staat persoonlijke aandacht en gezelligheid 
voorop. Onze keuken staat bekend als heerlijk en eerlijk. Alles 
in het teken van de welbekende Brabantse gastvrijheid.

Tot ziens op de Postelhoef,

Familie Daris.

Zorgeloos genieten van een volledig georganiseerde vakantie 
bij hotel de Postelhoef. Een huiselijke sfeer, heerlijk eten, 
excursies in zowel binnen- als buitenland en een gevarieerd 
avondprogramma dragen bij aan een onvergetelijk verblijf.
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zorgeloos genieten

6 DAAGSE  
VOORJAARSARRANGEMENT

Wilt u in 2020 optimaal genieten van het eerste 
 lentezonnetje, de bloeiende krokussen en tulpen?  
Ervaar het begin van de lente eens in hotel de Postelhoef. 
Deze mooie ervaring begint al bij aankomst. U zult hartelijk 
worden ontvangen bij hotel de Postelhoef met koffie of 
thee en een lekkere traktatie. 

Tijdens uw verblijf staan er verschillende leuke excursies en 
routes door de prachtige in bloei staande omgeving op de 
planning. Tijdens dit voorjaarsarrangement zullen er drie 
halve dagtochten worden gemaakt waarbij de entreeprijzen 
uiteraard inbegrepen zijn. Deze excursies worden gemaakt 
met een touringcar die is voorzien van lift, dit zorgt voor 
zorgeloos in- en uitstappen. 

Om deze ervaring extra speciaal te maken zullen in de 
avonden diverse artiesten voor entertainment zorgen. U 
kunt hierbij denken aan een gezellige muziekavonden en 
andere leuke activiteiten.

ma 16 maart tot 
za 21 maart

€ 379  p.p.*
Vanaf
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6 DAAGSE  
VERRASSINGSARRANGEMENT

Laat u verrassen deze week en heerlijk in de 
watten leggen. U zult hartelijk worden ont-
vangen bij hotel de Postelhoef met koffie 
of thee en een lekkere verrassing. Bij deze 
 verrassing zal het niet blijven..  
Deze week worden u drie schitterende 
 excursies aangeboden waarbij de  entreeprijzen 

€ 589  p.p.*
Vanaf

vr 24 april tot 
vr 1 mei

za 20 juni tot 
za 27 juni

za 5 sep tot 
za 12 sep

za 11 april tot 
za 18 april

€ 513  p.p.*
Vanaf

8 DAAGSE  
PAASARRANGEMENT

Chocola, eieren, heerlijk eten, lente,  PASEN.  
Ook dit jaar hebben wij voor u een super-
gezellig  paasarrangement samengesteld. 

Naast onze originele Paasbrunch en  uit gebreide 
paas diners bieden wij vier schit terende 
excursies met onze touringcar aan. 
Wij zullen o.a. een bezoek brengen aan een 

uiteraard inbegrepen zijn. Ook in de avonden 
 zullen diverse artiesten voor entertainment 
zorgen. U kunt hierbij denken aan een gezellige 
muziekavond, film en muziekbingo. Daarnaast 
zijn er in deze week ook heel leuke activiteiten 
op de Postelhoef zelf. Kortom u zult versteld 
staan wat u  allemaal wordt aangeboden.

Belgische chocolaterie. Daarnaast zal een stop bij 
een aspergebedrijf ook plaatsvinden, hier wordt 
u alles  verteld over dit “witte goud”.  Een  
winkelmiddag bij onze zuiderburen en een  tocht 
door de schitterende Kempen horen  ook bij deze 
week.  Ook in de avonden zullen er diverse 
activiteiten plaatsvinden, uiteraard staat alles in 
het teken van de Pasen en het prachtige voorjaar.
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8 DAAGSE  
THEMAARRANGEMENTEN

Voor 2020 hebben wij weer originele   
vernieuwde arrangementen voor u 
 samengesteld. 

U zult vijf schitterende excursies maken 
met onze luxe touringcar. Tijdens deze 
uitstapjes zijn de entreeprijzen in begrepen. 
U hoeft zich geen zorgen te maken over 
het in- uitstappen van de touringcar, deze 
is  namelijk voorzien van een lift. Diverse 
avonden  zullen er artiesten voor u 
 optreden of er  worden andere activiteiten 
georganiseerd. Hierdoor kunt u proeven 
van de echte  Brabantse gezelligheid. 
Daarnaast zorgen we ’s avonds voor lekkere 
hapjes en extra verrassingen.

Wij hebben heerlijke kamers, uiteraard 
met flatscreen TV. Om u zorgeloos te laten 

 genieten kunt u kiezen tussen onze  standaard, 
comfort of aangepaste comfort kamer. 

U kunt gebruik maken van onze haal- en 
brengservice waarbij we u voor een 
 ver goeding van € 75.00 p.p. ophalen bij een 
van onze opstapplaatsen verspreid over 
 Nederland. (GEEN deur tot deur service)

 Wilt u genieten van een uniek achtdaagse 
thema-arrangement en zich over niks zorgen 
hoeven te maken? Boek dan een heerlijke 
vakantie bij hotel de Postelhoef. 
U kunt uw vakantie boeken via onze website 
www.postelhoef.nl of u kunt bellen naar 
0497-541426.

U kunt kiezen uit de volgende 8-daagse 
 thema arrangementen:
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8 DAAGSE THEMAARRANGEMENT
VROLIJKE BESTENBOEL

Deze unieke week gaan we op safari bij de 
Beekse Bergen, een Ranger neemt u met de 
touringcar mee naar “Afrika” en kunt u 
genieten van de prachtige wilde dieren in 
een schitterende ambiance. Wilt u weten 
hoe paling gekweekt wordt en hoe ze 
smaakt? Wij nemen u mee.       De alpaca’s in 

za 30 mei tot  
za 6 juni

€ 625  p.p.*
Vanaf

het Belgische Eksel zullen we ook 
 bezoeken. Wist u dat er in deze tijd heel 
veel jonge dieren zijn? Daarnaast zullen wij 
ook een gezellig plaatsje  bezoeken waar u 
heerlijk kunt rondstruinen in de vele 
winkeltjes of een drankje kunt doen op een 
van de vele terrasjes.

8 DAAGSE THEMAARRANGEMENT
OP ONTDEKKINGSREIS

De Kempen is een bosachtig natuurgebied 
van ruim 2000 hectare. Hierin vind je 
abdijen, schitterende tuinen, authentieke 
herbergen en gezellige dorpjes. Wat valt er 
nog veel te ontdekken? Laat u verrassen en 
gaat met ons deze week mee, u zult er 
versteld van staan wat u allemaal tegenkomt.

za 8 aug tot  
za 15 aug

€ 625  p.p.*
Vanaf
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8 DAAGSE THEMAARRANGEMENT
ONTDEK BELGIË

De Postelhoef is gelegen op 2 km van de 
Belgische grens, deze week staat in het 
teken van al het goeds dat Belgie te bieden 
heeft:  we brengen een bezoek aan een 
Belgische chocolaterier, we gaan likeurtjes 
proeven in de schitterende stad Hasselt. 
Ook de prachtige kerk en het Begijnhof van 

za 15 aug tot  
za 22 aug

€ 625  p.p.*
Vanaf

Turnhout  staan op het programma. Weet u 
het verschil tussen Baarle Nasseau en 
Baarle Hertog? De natuur van onze grens-
streek is heel divers, vennen, bossen, 
zandduinen afgewisseld met pittoreske 
dorpjes, u zult het allemaal tegenkomen 
tijdens deze week.

8 DAAGSE THEMAARRANGEMENT
BRABANT VROEGER EN NU

Brabant is een van de meest welvarendste 
provincies van Nederland. Dit was vroeger 
wel anders. We willen u graag meenemen in 
deze ontwikkeling. 
Het prachtige Boerenbondsmuseum in 
Gemert staat op het programma. Ook 
brengen wij een bezoek aan het Natuur en 

za 22 aug tot  
za 29 aug

€ 625  p.p.*
Vanaf

Beiaard museum.  Eindhoven, met Philips en 
Daf wordt zeker niet vergeten.  Ook kunt u 
genieten van de prachtige natuur en het 
Bourgondische waar onze provincie ook 
bekend om staat. Kortom een reis met voor 
een ieder wat wils.
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6 DAAGSE  
HALLOWEENARRANGEMENT

Al jaren een terugkerend succes.  Durft u dit 
aan? Kom Halloween vieren op de Postelhoef.

Pompoenen, honderden verschillende 
soorten zullen aan u worden voorgesteld in 
een prachtige omgeving. Een heks laat u 
huiveren van al de vertelsels en sagen die 
zich in de Brabantse Kempen de ronde doen. 
Tijdens dit zesdaagse arrangement zult u 

ma 26 okt tot 
za 31 okt

€ 389  p.p.*
Vanaf

8 DAAGSE THEMAARRANGEMENT
GEBRUIKEN VAN WELEER

We gaan terug in de tijd toen de kermis het 
feest van het jaar was. Compleet met het Rad 
van Fortuin, Brusselse wafels, poffertjes en 
een suikerspin.  Carnaval is een feest dat 
vooral in het zuiden wordt gevierd, maar wat 
houd het nu in, en wat een schitterende 
Kostuums. 

za 29 aug tot  
za 5 sep

€ 625  p.p.*
Vanaf

De “goede” kamer werd vroeger allen op 
zondag gebruikt, of als er hoog bezoek kwam. 
U zult het allemaal nog een terugzien in dit 
geweldige museum. En als goed gebruik gaan 
we naar de markt en drinken koffie met een 
heerlijk stuk gebak. 

versteld staan van de prachtige herfstkleuren 
van de bosrijke omgeving van hotel de 
Postelhoef.  Wat is de herfst toch mooi.  

Tijdens dit arrangement zullen er drie 
spannende excursies op het programma 
staan. Tijdens de uitstapjes wordt gebruik 
gemaakt van een luxe touringcar waarin een 
speciale lift aanwezig is. 
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Een unie
ke vakantie

3 DAAGSE  
POSTELHOEFARRANGEMENT

Aankomst na 14.00 uur vertrek voor 10.00 uur.
• 2 x overnachting incl. ontbijt
• 2 x driegangen diner
Gratis verschillende fietsroutes vanuit de 
Postelhoef€ 155  p.p.*

Vanaf

5 DAAGSE  
POSTELHOEFARRANGEMENT

Aankomst na 14.00 uur vertrek voor 10.00 uur.
• 4 x overnachting incl. ontbijt
• 4 x driegangen diner
• Gratis verschillende fietsroutes  

vanuit de Postelhoef
€ 225  p.p.*
Vanaf

Tijdens dit thema arrangement zullen in de 
avonden diverse artiesten hun opwachting 
maken. U kunt hierbij denken aan een 
spannende Halloweenbingo of gezellige 
meezingavonden. Ook zal er deze avonden 
voor lekkere versnaperingen worden gezorgd.  

Durft u het aan om Halloween door  
te brengen bij hotel de Postelhoef? 

LET OP: Deze arrangementen zijn niet te boeken 
tijdens de thema arrangementen. 
Naast deze arrangementen kunt u ook kamers 
boeken op basis van logies ontbijt, halfpension 
en volpension.

* alleen op basis van een 
standaard kamer    
(Toeslag eenpersoonskamer  
€ 10,- p.p. per nacht) 



Tien dagen zorgeloos genieten van de feest-
dagen. Wij bieden u;  Heerlijk eten, gezellig-
heid,  prachtige versieringen en een 
 s chitterend programma, volop prachtige 
excursies en entertainment, uiteraard volledig 
in de sfeer van de feestdagen. Tijdens de 
excursies maken we gebruik van een touring-
car met lift.

Daarnaast kunt u op kerstavond een bezoek 
brengen aan de nachtmis.  Hierna zult u 
worden ontvangen met Glühwein, chocolade-
melk en diverse  kersttraktaties. Beide kerstda-
gen wordt er een uitgebreid viergangen 
kerstdiner voor u geserveerd. U viert niet 
alleen kerst bij de Postelhoef maar natuurlijk 
ook oud en nieuw. 
We zullen zorgen voor oliebollen en hele hoop 
gezelligheid.    Het begin van 2021 vieren we 
door gezamenlijk te proosten op het nieuwe 
jaar. Maar niet alleen op deze feestavonden 
zorgen we voor vermaak in de avond.  

8 DAAGSE  
KERST/NIEUWJAARS ARRANGEMENT

wo 23 dec tot 
vr 1 jan 2021

€ 933  p.p.*
Vanaf

Ook op verschillende andere  
avonden wordt er voor entertainment 
gezorgd.  Uiteraard met vele extra’s.

U verblijft de gehele periode op basis van 
volpension, daarnaast kunt u driemaal-daags 
gebruik maken van de koffie/theebar. 

Wij hebben heerlijke kamers, uiteraard met 
flatscreen TV. Om u zorgeloos te laten genieten 
kunt u kiezen tussen onze standaard, comfort 
of aangepaste comfort kamer. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid voor thuiszorg op 
locatie indien gewenst, dit kan gemakkelijk van 
tevoren worden geregeld zodat u zorgeloos aan  
uw vakantie kunt beginnen.
 
Wilt u de feestdagen doorbrengen bij hotel de 
Postelhoef? Boek dan dit warme kerst-nieuw-
jaar arrangement. U kunt uw vakantie boeken 
via onze website www.postelhoef.nl of u kunt 
bellen naar 0497-541426.

LET OP: Dit arrangement 
is elk jaar vroegtijdig 
volgeboekt, dus als u 
hier belangstelling in 
heeft, kunt u beter 

bijtijds informeren. 
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VOOR AL DE ARRANGEMENTEN GELDT:

• Heerlijke kamers, uiteraard met flatscreen 
tv, douche en toilet.

• Om u zorgeloos te laten genieten kunt u 
kiezen tussen diverse soorten kamers: 
- Standaard kamer (geen meerprijs)  
- Comfort kamer (€ 15,00 p.p. extra)   
- Aangepaste comfort kamer (€ 25,00 p.p. 
extra)  voorzieningen voor mensen met een 
lichamelijke beperking. 
- De toeslag voor een éénpersoonskamer 
is € 10,00 per overnachting.

•  U verblijft op basis van volpension, 
daarnaast kunt u driemaal daags gratis 
gebruik maken van de koffie/theebar. 
Gedurende uw verblijf wordt u verrast met 
diverse lekkernijen.

• Wij houden rekening met uw dieetwensen

• Gratis wifi en telefoon

• Entree excursies is inbegrepen.

• Tijdens de excursies (inclusief entreeprijs) 
maken we gebruik van een touringcar met 
lift, deze lift zal al uw zorgen rondom het 
in- en uitstappen wegnemen.

• U kunt gebruik maken van onze haal- en 
brengservice waarbij we u voor een 
vergoeding van € 75,00 p.p. ophalen bij een 
van onze opstapplaatsen verspreid over 
Nederland(geen deur tot deur service)

• Indien gewenst, thuiszorg op locatie.  
Informeer naar de mogelijkheden.

Voor informatie en boekingen raadpleeg 
onze website; www.postelhoef.nl of bel; 
0497-541426
Al onze prijzen zijn excl. boekingskosten 
€ 8,50,  calamiteitenvergoeding € 2,50 en 
onze gemeentelijke toeristenbelasting 
   € 1,50 p.p.p.n.

(m.u.v. de 3 en 5 daagse Postelhoef arrangementen)



Hotel De Postelhoef • Boscheind 73 • 5575AA Luyksgestel   

T (0497) 541 426 • info@postelhoef.nl • www.postelhoef.nl


