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VEELZIJDIGE 
VAKANTIES VOOR 

SENIOREN
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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.



33

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. 

WELKOM BIJ HOTEL DE POSTELHOEF
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8 DAAGSE  
ARRANGEMENTEN

Voor 2022 hebben wij weer originele vernieuwde 
arrangementen voor u samengesteld. 

U zult schitterende excursies maken met onze luxe 
touringcar. Tijdens deze uitstapjes zijn de entree-
prijzen inbegrepen. 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 
flatscreenTV.Omuzorgeloostelatengenieten
kunt u kiezen tussen onze standaard, comfort of 
aangepaste comfort kamer. 

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. 
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8 DAGEN
''BRABANTSE FEESTWEEK''

8 DAGEN
''VROLIJKE BEESTENBOEL''

8 DAGEN
HALLOWEENARRANGEMENT 

za 27 augustus  tot  
za 3 september

za 3 september tot  
za 10 september

za 22 oktober tot  
za 29 oktober

8 DAGEN
PINKSTERARRANGEMENT 

za 4 juni tot  
za 11juni

€ 685  p.p.*
Vanaf

€ 685  p.p.*
Vanaf

8 DAGEN
''NOSTALGISCH BRABANT''

za 18 juni tot  
za 25 juni

€ 685  p.p.*
Vanaf

€ 685  p.p.*
Vanaf

8 DAGEN
''GEHEIMEN VAN DE GRENSSTREEK” 

za 13 augustus tot  
za 20 augustus 

€ 685  p.p.*
Vanaf

€ 685  p.p.*
Vanaf
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Tien dagen zorgeloos genieten van de feestdagen.  
Wij bieden u; Heerlijk eten, gezelligheid en een 
 schitterend programma, volop leuke excursies en 
entertainment, uiteraard volledig in de sfeer van de 
feestdagen. Tijdens de excursies maken we gebruik 
van een touringcar met lift.
 
U verblijft de gehele periode op basis van vol-
pension, daarnaast kunt u driemaal-daags gebruik 
makenvandekoffie/theebar.Wijhebbenheerlijke
kamers,uiteraardmetflatscreenTV.Omuzorgeloos
te laten genieten kunt u kiezen tussen onze standaard, 
comfort of aangepaste comfort kamer. 

Wilt u de feestdagen doorbrengen bij hotel de 
Postelhoef? Boek dan dit warme kerst-nieuwjaar 
arrangement. U kunt uw vakantie boeken via onze 
website www.postelhoef.nl of u kunt bellen naar 
0497-541426

10 DAAGSE
KERST- EN NIEUWJAARS ARRANGEMENT 

wo 23 dec tot 
vr 1 jan 2023

€ 1025  p.p.*
Vanaf

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:

• Heerlijkekamers,uiteraardmetflatscreentv,
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.Gedurendeuwverblijfwordtu
verrast met diverse lekkernijen. 

• Wij houden rekening met uw dieetwensen 

• Gratiswifientelefoon

• 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. 

• 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 en gemeentelijke toeristenbelasting € 2,00 p.p.p.n.



Hotel De Postelhoef • Boscheind 73 • 5575AA Luyksgestel   

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


