Het Stadslogement
Ontdek ons prachtige Harderwijk vanuit het StadsLogement op de
historische Vischmarkt. Geniet van luxe en een knusse sfeer in ons
appartement met eigen opgang. De inrichting van de suite bestaat uit een
bijzondere combinatie van tijdloos klassiek en modern design.

Het Stadslogement combineert de luxe van een hotelsuite met de intimiteit en het persoonlijke karakter
van een B&B. De uitvalsbasis voor een heerlijk weekend Veluwe
Via het steegje vindt u ons ruime stadslogement op de 1e verdieping, boven ons monumentale KookLokaal
en geschikt voor 2 maar ook voor 4 personen. Parkeren is op loopafstand.
Het ontbijt kan op elk gewenst moment genuttigd worden aan de eettafel, u kunt het heerlijk zelf bepalen,
de koelkast is gevuld met yoghurt, sap, beleg enz.. en in de oven bakt u zo een heerlijk broodje af en een
Oeuf en Cocotte met crèmé fraîche en basilicum.. Mmm.. want ook het ontbijt is Culinair genieten!
En zo kunt u heerlijk uitslapen, ontbijten en daarna pas gaan douchen, Ontspannen!
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Ruim appartement van ca. 65 m2 en bevindt zich op de 1e verdieping
Eén aparte slaapkamer met tweepersoons boxspring
In de woonkamer een comfortabele zithoek waarbij van de banken ook een 2-persoonsbed
gemaakt kan worden ofwel 2 aparte bedden
Apart toilet en privé-badkamer, voorzien van inloop douche met regendouche en 2 wastafels
Keukentje met koelkast met alles wat nodig is voor het ontbijt en een Culiwinkel Minibar
Ronde ontbijt/ leestafel
Nespresso machine, Wifi, Föhn en Rttll’s Minibar is allen aanwezig.

De Stad
Harderwijk is een Hanzestad met meer dan honderd monumenten en pittoreske straatjes en pleinen,
en de boulevard, echt geklemd tussen het water en Veluwe. Een stad die bruist van gezelligheid,
bijzondere evenementen, muziek, theater en een knus Stadsmuseum met grootse exposities, maar
ook een winkelstad met een mix van grote ketens, kleine boetiekjes en gezellige terrassen en zelfs
een stadsstrand, en alles op loopafstand van ons Stadslogement.
Voor Culinair genieten is natuurlijk ons Restaurant Ratatouille aan te bevelen. Maar op de Vischmarkt
zijn ook nog twee sterrenrestaurants waarmee Harderwijk zich met recht een culinaire stad mag
noemen. Pak een heerlijk terras, ga lekker uit eten, geniet op het stadsstrand of…
Meer actuele informatie over Harderwijk: www.heerlijkharderwijk.nl en onze site www.rttll.nl

Tarieven
Aankomst is mogelijk vanaf 15.00 uur of op een vooraf afgesproken tijdstip en vertrek om 13.00 uur
ofwel eerder. Prijzen zijn inclusief ontbijt en parkeerplaats. Betaling is mogelijk vooruit per bank of
met pin of contant bij aankomst.
De Suite is helaas niet zo geschikt voor heel kleine kinderen en mensen die slecht ter been zijn,
gezien de trap naar boven.
1-2 personen
130 euro per nacht

3 personen
170 euro per nacht

4 personen
215 euro per nacht

Vanaf 7 nachten prijs in overleg, prijzen zijn inclusief toeristenbelasting.

Arrangementen
Heerlijk aankomen in de Suite, lekker opfrissen, wie weet nog even de stad in ofwel uitwaaien aan
het water en ‘s avonds genieten van een 5-gangen diner in Ratatouille incl. bruisend aperitief &
amuses, begeleidende wijnen en koffie met friandises na. En aansluitend heerlijk naar boven voor
een overnachting met ontbijt.
Prijs: € 142,50 p.p. bij 2 personen en bij 3-4 personen € 135 p.p.

Top Uit
Start met een welkomstdrankje bij aankomst en verblijf 2 nachten in de Suite. Op een van de
avonden serveren we een uitgebreid 5-gangen diner incl. bruisend aperitief & amuses, begeleidende
wijnen en koffie met friandises na. De andere avond serveren we informeel 3-gangen incl. drankjes
aan de Keukentafel van Ratatouille.
Zo is er mooi een volle dag om te genieten van de stad, het Dolfinarium of wie weet gaat u naar
Beauty en Sauna Resort de Zwaluwhoeve?
Prijs: met 2 personen € 255 euro p.p., met 3 personen € 235 p.p. en 4 personen € 215 p.p.

Ratatouille
Is 6 dagen per week geopend, voor diner en op zomerse dagen vast en zeker eerder. Op zondag is
het restaurant doorlopend open vanaf 13.00 uur voor lunch en diner en het KookLokaal is
zondagmiddag geopend voor Apéro: lekker informeel een glas wijn drinken met heerlijke hapjes en
amuses. Het restaurant is op maandag gesloten. De Culiwinkel is geopend van woensdag -zaterdag
vanaf 14.00 uur.

Details van Het StadsLogement
Wij doen er alles aan om het verblijf voor onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Hierbij
proberen wij dan ook zo flexibel mogelijk te zijn.
❖ Mocht u speciale dieetwensen hebben laat ons dit dan tijdig weten zodat wij hier rekening
mee kunnen houden met het vullen van de koelkast voor het ontbijt en de minibar
❖ In de minibar staan allerlei heerlijkheden uit onze Culiwinkel, van fles Wijn tot Chips & Dips,
sapjes, biertje en zelfs Kromkommersoep..
❖ Tijdens uw bezoek krijgt u een parkeervergunning van ons in bruikleen.
❖ De in- en uitcheck vindt plaats in het Restaurant onder het StadsLogement.
❖ Inchecken is vanaf 15.00 uur ook is het mogelijk in de avond in te checken. Bij voorkeur voor
22:00 uur. Geeft u in ieder geval uiterlijk één dag vóór aankomst aan hoe laat u ongeveer
verwacht aan te komen.
❖ Uitchecken om 13.00 ofwel eerder, de sleutel mag zo in de brievenbus van het KookLokaal en
eventueel genuttigde zaken uit de minibar dan afrekenen ofwel we sturen een nota na.
Dagelijks vanaf 13.00 uur is de brigade van Ratatouille aanwezig in het Restaurant&Keuken.
❖ Wij zijn niet aansprakelijk voor: schade en/of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf óf
gebruik van de in het logement geplaatste attributen en/of aanwezige faciliteiten
zowel binnenshuis als buitenshuis.
❖ Het appartement is boven ons KookLokaal, en dat geeft in de avond vast wat geluid van het
roeren in potten en pannen maar we houden natuurlijk rekening met een goede nachtrust!
❖ Roken is in de gehele Bed & Breakfast niet toegestaan ofwel enig ander open vuur te hebben
zoals kaarsen.
❖ Huisdieren zijn niet toegestaan.

Reserveren
Informatie en reserveringen: info@rttll.nl
❖ Betalingsmogelijkheden: contant, pin, creditcard bij aankomst ofwel vooraf
❖ Bovenstaande arrangementen zijn uitsluitend te reserveren bij het StadsLogement op basis
van beschikbaarheid.
❖ Voor alle arrangementen geldt: incl. toeristenbelasting en niet in combinatie met andere
kortingsacties.
❖ Bij annuleringen binnen 1 week voor aankomst wordt 50% van de boeking in rekening
gebracht.

Voor speciale wensen kunt u altijd telefonisch contact opnemen of per mail..
RATATOUILLE
0341 431 256

VISCHMARKT 4-6
www.rttll.nl

3841 BG HARDERWIJK
info@rttll.nl

