RIANTE VILLA OP DE VELUWE
Zeer besloten gelegen op ons landgoed, aan de rand van het bos, treft u het Manegehuis, een prachtige en royale
achtpersoonsvilla. Ideaal om te verblijven met familie en vrienden. Geniet hier van rust, ontspanning, sportieve
buitenactiviteiten en culinaire verwennerij. Het Manegehuis is zonnig gelegen en wordt omringd door een grote
privé tuin met meerdere terrassen en heerlijke zithoeken. U heeft er een weids uitzicht op het omringende bos.

E E N P R I V É S A U N A T E R O N T S PA N N I N G
Een royale tweepersoonsslaapkamer op de eerste etage heeft een badkamer met luxe bad, een dubbele inloopdouche
en een privé sauna. De sfeervolle woonkamer met uitzicht op de tuin en de bosrand, is stijlvol ingericht met antiek
meubilair. Er is een fijne zithoek met openhaard en een grote tafel met comfortabele stoelen. Glazen openslaande
deuren bieden toegang tot het terras en de tuin. Binnen en buiten lopen hier naadloos in elkaar over.

FEESTELIJK BUITEN DINEREN
Ontbijt, lunch en diner worden u in het restaurant (1 Michelinster) van het hotel geserveerd (op 2 minuten loopafstand). Op aanvraag kan er zondag tot en met vrijdag door een van onze koks privé voor u worden gekookt in de
keuken, de centrale plek, van het Manegehuis. Bij mooi weer geniet u aan de buitentafel van een mooi diner met
verfijnde gerechten. Vanaf het terras, in de avondschemering, ziet u hier de reeën langs de bosrand lopen. In de
omheinde privé tuin rondom de villa zijn meerdere terrassen, een schommel en trampoline. De tuin geeft direct
toegang tot het bos waar u heerlijk kunt wandelen of fietsen.

ACTIVITEITEN ROND HET LANDGOED
Op het landgoed kunt u gebruik maken van het verwarmde buitenzwembad (open mei-oktober) en de tennisbaan
(hele jaar open). Vanuit de villa loopt of fietst u zo het Leuvenumse bos in. Hoogtepunten van de Veluwe ontdekken?
Bezoekt u dan het Nationaal Park De Hoge Veluwe met het Kröller-Müller Museum en het prachtige Paleis Het Loo.
Kastelen, historische stadjes en het Veluwemeer liggen binnen dertig minuten rijden van de villa. Met natuurgids Gerrit
Rekers kunnen de kinderen speuren naar wildsporen en het bos verkennen.

HET MANEGEHUIS

H E T M A N E G E H U I S R E S E RV E R E N ?
Het Manegehuis is geschikt voor een gezelschap van 4 volwassenen en 4 kinderen. Eventueel is er een bedbank voor
een vijfde kind (tot 12 jaar). De minimale verblijfsduur is twee nachten. U kunt telefonisch + 31(0) 577 40 73 93 of via
e-mail (info@roodekoper.nl) reserveren.
Tarieven:
2 volwassenen: ¤ 1190,00 per nacht inclusief ontbijt
4 volwassenen: ¤ 1240,00 per nacht inclusief ontbijt
Logies voor 4 kinderen is inbegrepen. Voor hen berekenen wij aanvullend het ontbijt:
2 tot 6 jaar: ¤ 7,50 per kind per nacht
6 tot 12 jaar: ¤ 12,50 per kind per nacht
ouder dan 12 jaar: ¤ 25,00 per kind per nacht
5e kind (tot 12 jaar): ¤ 90,00 per nacht inclusief ontbijt.
Het ontbijt, de lunch en het diner serveren wij in het restaurant van Het Roode Koper. Voor een privé diner in het
Manegehuis kan er door een van de koks in de keuken van de villa worden gekookt. Dit is op aanvraag vooraf en niet
mogelijk op zaterdag. Tijdens uw verblijf in het Manegehuis kunt u gebruik maken van de hotelfaciliteiten zoals het
verwarmde buitenzwembad in de zomer, de tennisbaan, fietsverhuur, de lounges en het restaurant.
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