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Het dS hotel en restaurant gelegen in het kuuroord Bad Bentheim, werd in het jaar 2013 compleet 

gerenoveerd. Onze vaste medewerkers spreken zowel duits als nederlands. Het ligt zeer centraal en maar 
400 meter van het stadscentrum, met haar historische burcht, vandaan. 

Al onze arrangementen zijn incl. het gebruik van de minerale spa van Bad Bentheim, waar u na b.v. een 
lange fietstocht, heerlijk kunt ontspannen in het saunalandschap met zoutwater zwembad. In het nabij 

gelegen plaatsje Ochtrup kunt u heerlijk overdekt shoppen in het grote "outletcenter", en daarbij 
profiteren van kortingen tot wel 70% op bekende modelabels. 

 
Bij schriftelijke aanmelding tot 24 uur voor aankomst, bieden wij  arrangementsgasten met een lactose- en 
of een glutenallergie, zowel bij het ontbijt als bij het diner, een gratis alternatief aan. 

 

 

 

2-daags ontdekkings arrangement   69,00 € p.p. 

   

• welkomstdrankje en koffie, thee met cake in de namiddag 

• 1 x overnachten in een tweepersoonskamer 

• 1 x ontbijtbuffet 

• 1 x 3-gangendiner 

• GRATIS deelname aan de begeleide stadswandeling 

• GRATIS gebruik van WiFi en gratis parkeren  

• korting op de burcht bezichtiging van Bad Bentheim 

• 20% korting  op de entree van de bentheimer minerale spa ( alle baden en saunalandschappen) 

in de verblijfsperiode  

• 24 uur GRATIS koffie, thee en koekjes op de kamer en gedurende onze openingstijden ook als 

zelfbediening in ons gezellige café 

 

3-daags Cultuur Snuiven       109,00 € p.p. 

    

• welkomstdrankje en koffie, thee met cake in de namiddag 

• 2 x overnachten in een tweepersoonskamer 

• 2 x ontbijtbuffet 

• 2 x 3-gangendiner 

• GRATIS 1dag fietshuur (mits beschikbaar) 

• GRATIS deelname aan de begeleide stadswandeling 

• GRATIS gebruik van WiFi en gratis parkeren  

• korting op de burcht bezichtiging van Bad Bentheim 

• 20% korting  op de entree van de bentheimer minerale spa ( alle baden en saunalandschappen) 

in de verblijfsperiode  

• 24 uur GRATIS koffie, thee en koekjes op de kamer en gedurende onze openingstijden ook als 

zelfbediening in ons gezellige café 

mailto:badbentheim@ds-hotel.de
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4-daags Ontspannings arrangement     149,00 € p.p. 

 

• welkomstdrankje en koffie, thee met cake in de namiddag 

• 3 x overnachten in een tweepersoonskamer 

• 3 x ontbijtbuffet 

• 3 x 3-gangendiner 

• GRATIS 2 dagen fietshuur (mits beschikbaar) 

• GRATIS deelname aan de begeleide stadswandeling 

• GRATIS gebruik van WiFi en gratis parkeren  

• korting op de burcht bezichtiging van Bad Bentheim 

• 20% korting  op de entree van de bentheimer minerale spa ( alle baden en 

saunalandschappen) in de verblijfsperiode 

• 24 uur GRATIS koffie, thee en koekjes op de kamer en gedurende onze openingstijden ook 

als zelfbediening in ons gezellige café 

 

 

5-daags Veelzijdig Bad Bentheim    189,00 € p.p. 

 

• welkomstdrankje en koffie, thee met cake in de namiddag 

• 4x overnachten in een tweepersoonskamer 

• 4 x ontbijtbuffet 

• 4 x 3-gangendiner 

• GRATIS 2 dagen fietshuur (mits beschikbaar) 

• GRATIS deelname aan de begeleide stadswandeling 

• GRATIS gebruik van WiFi en gratis parkeren  

• korting op de burcht bezichtiging van Bad Bentheim 

• 20% korting  op de entree van de bentheimer minerale spa ( alle baden en saunalandschappen) 

in de verblijfsperiode 

• 24 uur GRATIS koffie, thee en koekjes op de kamer en gedurende onze openingstijden ook als 

zelfbediening in ons gezellige café 

 

 

6-daags Relax arrangement      219,00 € p.p. 

 

• welkomstdrankje en koffie, thee met cake in de namiddag 

• 5 x overnachten in een tweepersoonskamer 

• 5 x ontbijtbuffet 

• 5 x 3-gangendiner 

• GRATIS 2 dagen fietshuur (mits beschikbaar) 

• GRATIS deelname aan de begeleide stadswandeling 

• GRATIS gebruik van WiFi en gratis parkeren  

• korting op de burcht bezichtiging van Bad Bentheim 

• 20% korting  op de entree van de bentheimer minerale spa ( alle baden en saunalandschappen) 

in de verblijfsperiode  

• 24 uur GRATIS koffie, thee en koekjes op de kamer en gedurende onze openingstijden ook als 

zelfbediening in ons gezellige café 



 

 

 

Verdere informatie: 
 

Onze hotelkamers zijn allemaal voorzien van douche en wc, telefoon, WiFi ( in het hele hotel en 

restaurant gratis) en SAT-flat t.v.( met duitse, nederlandse en internationale zenders). Bovendien is er op 
alle kamers gratis water, koffie en thee. Huisdieren zijn na aanmelding tegen betaling van € 10,- per 
nacht, van harte welkom. Aangezien er maar 2 kamers voor honden beschikbaar zijn, is dit op aanvraag. 
Het grote zonnige terras op de eerste verdieping, is alleen voor onze hotelgasten bestemd. U kunt hier 's 
avonds onder het genot van een glaasje wijn, heerlijk relaxen. Direkt bij het hotel zijn gratis 
parkeerplaatsen voor u beschikbaar. Eenpersoonskames zijn op aanvraag tegen een meerprijs van € 12,- 
per nacht  te boeken. 
 

Onze keuken biedt u een bijzondere menu- en dagkaart aan, met een grote keuze aan gerechten die 

onze chefkok dagelijks vers inkoopt en toebereidt. Zo wordt b.v. de "spätzle" een oostenrijkse 
specialiteit, handgemaakt. Ook onze sauzen worden vers bereidt. De steeds afwisselende soorten soep, 
zijn verrassende eigen creaties met verse bijgerechten. De verse vastkokende aardappels worden 
dagelijks voor gebruik geschild en de overheerlijke antipasti zorgvuldig per hand ingemaakt. Verse 
huismanskost is voor onze kok zijn "dagelijks brood". 
 

Het ontbijt wordt afhankelijk van het weer evt. ook buiten op het grote terras, direkt voor het 

restaurant, geserveerd. Het is een uitgebreid buffet met o.a. een gekookt eitje, honing en jam uit de 
regio, verschillende soorten brood en broodjes, diverse soorten muesli en een groot kaas- en vleeswaren 
assortiment. 
 

Naast de "Vechtetal route" zijn er in de Grafschaft Bentheim met haar prachtige natuur, vele 

andere fietsroutes. De fietsenbus kan tegen betaling door alle fietsers gebruikt worden. Ons hotel is 
ADFC gecertificeerd en daarmee zeer goed op wandelaars en fietsers ingesteld. Wij bieden u niet alleen 
huurfietsen (ook e-bikes naar beschikbaarheid), wandel- en fietskaarten, lunchpakketten voor onderweg 
aan, maar ook een afgesloten stallingsruimte voor uw fiets met oplademogelijkheid en een garderobe 
voor het drogen van de evt. natte regenkleding. 
 
GRATIS in het kader van het arrangement 
- één keer opladen per verblijf voor gasten met een elektrische auto aan ons eigen oplaadstation ( 

mits beschikbaar) 

- fietsroutes en parkeren in de garage 

- 24 uur GRATIS koffie, thee en koekjes op de kamer en gedurende onze openingstijden ook als 

zelfbediening in ons gezellige café 

 

 


	ARANGEMENT

