LEZERSAANBIEDING

WELLNESS & HOTEL
ARRANGEMENT:

Warm bad van gastvrijheid

Fort Resort Beemster

Waar vroeger soldaten waren gevestigd om de Beemsterpolder
en Amsterdam te verdedigen, kan iedereen nu genieten van Fort
Resort Beemster: het meest luxueuze en duurzame wellness resort
van Nederland. Dé plek voor gastvrijheid, gastronomie en wellness!
ECO-CHIC KARAKTER
In Werelderfgoed De Beemster, vlakbij
Amsterdam, vindt u dit Unesco monument
aan de Nekkerweg, als onderdeel van de
Stelling van Amsterdam. Het fort heeft een
bijzondere metamorfose ondergaan: met
behoud van de historische stijlkenmerken
zorgden innovatieve, duurzame toepassingen
ervoor dat het fort zo energieneutraal mogelijk is. Zoals het hergebruik van regenwater
en warmte vanuit de sauna’s voor het verwarmen van zwembaden en overige ruimten,
en zonnepanelen voor duurzame energie.
Fort Resort Beemster is hiermee het eerste
CO2-neutrale hotel in Nederland.

UNIEKE SPA & WELLNESS
Geniet in de panoramasauna van ’t uitzicht
over de weilanden, beleef de opgietingen
in de Kelosauna en ervaar de warmte van
bijzondere sauna’s, stoombad en (kruiden)
baden. Relax in het zoutwaterbad en ontdek
het eiland Klein Bali, verscholen achter de
fortdijk, met een prachtige yoga shala, warmwaterbron, ligweide, zandstrand en natuurlijke zwemvijver. In de luxe spa worden allerlei
behandelingen gegeven, zoals traditionele

• Overnachting in een
voormalig manschapslokaal omgetoverd tot luxe
kamer • Een dag genieten
van alle unieke Spa &
Wellness faciliteiten • Glas
Prosecco • De Beemster
per fiets ontdekken (1 dag
fietshuur)

RESERVEREN?
Prijs van dit arrangement
is op zondag t/m donderdag € 180,- en vrijdag
en zaterdag € 225,o.b.v. twee personen, een
nacht. Deze actie is geldig
tot en met 20 december
2018. Reserveer via www.
fortresortbeemster.nl/
VROUW

hammamrituelen met Zeep-massage,
hotstone-, ontspannings- en sportmassages,
bodywraps en high tech natural face
treatments van Team Dr Joseph. Ook te
reserveren zonder wellnessbezoek.

ONBEZORGD WEGDROMEN:
14 LUXE KAMERS & 2 SUITES
De lokalen waar de manschappen sliepen,
zijn omgetoverd tot unieke kamers en
suites, voorzien van alle luxe met een mooi
uitzicht over de fortgracht. Overnacht
hier voor een bijzondere afsluiting van
uw wellnessdag.

POTERNE RESTAURANT
In het Poterne restaurant (apart van de Spa
en Wellness) draait alles om smaakbeleving
en proeven. Geniet hier van de seizoensgerechten, die met passie en creativiteit
worden samengesteld, zoveel mogelijk met
biologische producten uit De Beemster en
omstreken. Pure gerechten en mooie wijnen.
De basis is de klassieke Franse keuken met
toepassingen van moderne ontwikkelingen,
trends en een Oosterse touch. Bij mooi weer
kunt u terecht op het sfeervolle loungeterras.

Kijk voor deze en meer tips op hollandbovenamsterdam.com
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