Prijslijst 2018
Prijzen 2018
Prijzen zijn per persoon per nacht inclusief ontbijtbuffet
Eenpersoons kamer
€ 82,00
Tweepersoons kamer
€ 56,00
3e persoon of kind op kamer per nacht
€ 35,00
Toeristenbelasting per persoon per dag
€
1,80
Algemene informatie
3-gangen diner per persoon voor hotelgasten
3-gangen diner per persoon voor bezoekers
3-gangen diner voor kind tot 10 jaar

€
€
€

29,00
30,00
18,00

·	Fietskaarten met knooppunten zijn bij ons te koop
·	Fietsen kunt u huren (handrem+versnelling) 9,50 per dag
·	Elektrische fietsen, (daags voordien reserveren!) € 25,00
per dag
·	De reserveringsaanbetaling bedraagt 25%
·	Huisdieren zijn niet toegestaan
·	Draadloos internet gratis
·	Toeslag eenpersoons kamer in arrangement € 21,00 per
dag
Arrangementen: prijs per persoon op basis van
logies, ontbijt, 3-gangen verrassingsmenu
3 dagen, 2 overnachtingen
(tijdens weekend of week)
€
4 dagen, 3 overnachtingen
€
5 dagen, 4 overnachtingen
€
6 dagen, 5 overnachtingen
€
7 dagen, 6 overnachtingen
€
8 dagen, 7 overnachtingen
€
Verlengd weekend, 3X diner,
kamer tot zondagavond na het diner
·	Aankomst vrijdag
Vertrek zondagavond na het diner
·	Inbegrepen is het diner op vrijdag, zaterdag
en zondagavond
·	Zondag heel de dag gebruik van uw kamer
tot ‘s avonds na het diner
Prijs per persoon

170,00
236,00
308,00
378,00
440,00
496,00

Paasarrangement/Jubileumarrangement 25 jarig bestaan.
30 maart - 2 april 2018
Een wandeling door 25 gerechten waar Erik het meest aan
terugdenkt. 25 gerechtjes die terugkomen in de menu’s, in
kleine vorm als amuse, en in desserts..
·	Vrijdag
Aankomst met koffie of bubbels en suikertaart van het huis
Aperitief van het huis met 2 amuses
3 gangen verrassingsmenu
·	Zaterdag
Ontbijt met bubbels en verrassing
Wandeling met gids gedurende 1,5 uur
Aperitief van het huis met 2 amuses
3 gangen verrassingsmenu
·	Zondag
Ontbijt met bubbels en verrassing
Aperitief van het huis met 2 amuses
3 gangen verrassingsmenu
Dessertbuffet
·	Maandag
Ontbijt
De prijs per persoon
€ 275,00
Herfstarrangement
1 - 5 oktober, 8 - 12 oktober 2018
·	5 dagen / 4 overnachtingen
·	van maandag tot vrijdag
·	dagelijks drie-gangen diner
Maandag
ontvangst met koffie en appelstrudel
Woensdag bubbels bij het ontbijt
Donderdag apéritief en 4-gangen diner
Prijs pp 4 overnachtingen
€ 308,00

Winterarrangement november 2018:

€ 216,00

Midweek Plus Arrangement
Aankomst op zondag (geen files)
·	Aankomst zondag, vertrek vrijdagmorgen
·	U betaalt maar € 52,00 pp voor de eerste nacht!
op basis van logies, ontbijt en drie-gangen menu!
·	6 dagen/ 5 overnachtingen
·	dagelijks drie-gangen diner
Prijs per persoon 		 360,00

Vrijdag 2 november
drie-gangen menu
Zaterdag 3 november Apéritief van het huis met amuses
		
4-gangen menu
		
Koffie
Zondag 4 november Glaasje bubbels bij t ontbijt
		
twee-gangen lunch om 13.00 uur
		
Koffie
De kamer kunt u behouden tot na de lunch
Prijs per persoon
€ 228,00
Donderdag voorafgaande aan het arrangement is 1 november. Wij bieden u de mogelijkheid uw arrangement uit te
breiden met een extra nacht + diner voor € 65,00 per
persoon. Het weekend van 9-11 november wordt een gelijkaardig arrangement georganiseerd als het weekend van
2 november is volgeboekt.

Winterarrangement januari 2019:
Vrijdag 25 januari drie-gangen menu met dessertbuffet
Zaterdag 26 januari Namiddag; koffiemomentje
		
Apéritief van het huis met amuses
		
4-gangen menu
Zondag 27 januari Glaasje bubbels bij t ontbijt
		
twee-gangen lunch om 13.00 uur
		
Koffie
De kamer kunt u behouden tot na de lunch
Prijs per persoon
€ 228,00

Routebeschrijving
Komende vanuit Utrecht / ring ‘s Hertogenbosch
Komende vanuit Breda
Zie verder... vanaf afslag Oisterwijk
Komende vanuit Eindhoven
U volgt richting Tilburg, A58.
U neemt afslag Moergestel / Oisterwijk.
U volgt de borden Oisterwijk en passeert drie rotondes.
Na het gemeentebord “Oisterwijk” komt u de 4e rotonde
tegen, hier gaat u rechtsaf = Burgemeester Vogelslaan.
Zie nu verder onder afslag Oisterwijk vanaf Burgemeester
Vogelslaan.
Komende vanuit Belgie:
Komend vanuit België / Tilburg:
E19 Antwerpen richting Breda.
Na grens afslag Tilburg / Utrecht A58.
Richting Tilburg rijden en rechtdoor de borden
‘s Hertogenbosch- Oisterwijk volgen tot de N65,
afslag Oisterwijk.
Vanaf afslag Oisterwijk:
Na afslag Oisterwijk, eerste rotonde (molen aan uw
linkerhand) gaat u rechtdoor. U passeert nog 3 rotondes,
de laatste, dus 5e rotonde neemt u linksaf; Burgemeester
Vogelslaan. U gaat rechtdoor, passeert 2 rotondes, nog
rechtdoor. Einde weg, rechtsaf = Gemullenhoekenweg.
Na ongeveer 1,5 km ziet u aan de linke rhand een
hertenkamp met houten omheining, hierna bij vluchtheuvel
linksaf = Vennenlaan. Rechtdoor, drempel over en rechtdoor
tot rugbyvelden aan uw rechterhand, weg maakt bocht naar
rechts = Scheibaan.
Tip: Volg borden: “Recreatievoorzieningen”.

Vanaf 15 november 2018 tot 1 april 2019 zijn wij uitsluitend geopend voor groepen. Alleen het weekend van 25 januari 2019 hebben wij een
speciaal winterarrangement, kijk voor alle details op:

www.stillewilde.nl
Scheibaan 11
5062 TM Oisterwijk
Telefoon +31 (0)13 528 23 01
E-mail: info@stillewilde.nl
Internet: www.stillewilde.nl
Iban nr.: NL65RABO0168904306
Swift: RABONL2U
K.v.K. nr.: 18038838
BTW nr.: NL 8027.87.034.B.01

