VILLA STRUYCKENBERGEN
Ze bestaan, plekken waar het zo stil is, dat u alleen elkaar en het ruisen van de wind, het fluiten van de vogels, het passeren van de reeën hoort. Plekken waar de tijd langzamer lijkt te gaan en waar u opgaat in de natuur. Zo’n plek is Villa
Struyckenbergen, midden op de Veluwe, in een omgeving waar u niets anders hoeft te doen dan mee te bewegen met
het ritme van de dag. Villa Struyckenbergen is een plek waar genieten vanzelfsprekend is. Genieten van luxe en groen,
van rust en ruimte, genieten van een fijn samenzijn.

BUITENLEVEN
Villa Struyckenbergen ademt de lange geschiedenis van een warm familiehuis. Decennialang genoten bewoners er van
buiten leven met de seizoenen. Nu is het een van de privé-villa’s van landgoed Het Roode Koper. In welk seizoen u er
ook te gast bent, het buitenleven zal vast een onderdeel zijn van uw verblijf. Sfeervolle terrassen met fijne zithoeken, een
grote whirlpool omringd door hoge rododendronhagen, een vuurplaats met een ronde houten bank eromheen nodigen
hiervoor uit. De zon laat zich bijna de hele dag wel ergens op een terras zien en bij een heldere nacht ontwaart u in de
oneindige sterrenhemel de grote beer.

WELLNESS BINNEN ÉN BUITEN
Wandelend dwalen door het Veluwse landschap, per mountainbike of fiets kilometerslang bijna niemand tegenkomen, picknicken onderweg, wij delen onze prachtige omgeving graag met u. U ontdekt heidevelden,
bomensoorten, bijzondere struiken, vennen en zandverstuivingen. De kans is groot dat u er wilde zwijnen, vossen, herten en eekhoorntjes tegenkomt. Maar het kan ook zijn dat deze dieren een keer nieuwsgierig een van de
terrassen van de villa op lopen. In dit gebied worden ze immers door bijna niets en niemand gestoord en voelen
ze zich vrij. Voor vogelliefhebbers valt er veel moois te ontdekken; een keer vroeg opstaan is zeker de moeite
waard. Kinderen kunnen in de tuin natuurschatten zoeken, lekker spelen en ravotten. En na een dag samen buiten zijn is het heerlijk ontspannen in de uitgebreide wellness met sauna in het bijgebouw naast de villa.

B I J Z O N D E R E E R VA R I N G
Het oorspronkelijke familiehuis is onlangs duurzaam verbouwd tot een villa om met 12 tot 14 gasten samen te
zijn, maar waar binnen ook voldoende gelegenheid is voor privacy. Passend bij de omgeving zijn voor het exterieur en interieur zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruikt en het hele huis is voorzien van mechanische
(buiten)luchtverversing. In de inrichting van de verschillende ruimtes treft u een harmonieuze mix van klassiek
en modern, van comfort en eco-chique. Wilt u zelf koken? Dan heeft u daarvoor in de luxe keuken alle apparatuur tot uw beschikking. Kookt u liever niet zelf? Dan bezorgen wij een drie-gangen maaltijd, óf wij reserveren
een tafel bij Het Roode Koper voor u. Er is ons alles aan gelegen u tijdens uw verblijf in Villa Struyckenbergen
een bijzondere ervaring en mooie, nieuwe herinneringen mee te geven.

VERHUURPRIJZEN VILLA STRUYCKENBERGEN
Maandag – woensdag:

2 nachten

€ 3.500,00

Woensdag – vrijdag: 		

2 nachten

€ 3.500,00

Vrijdag – maandag: 		

3 nachten

€ 6.000,00

Vrijdag – vrijdag: 		

7 nachten

€ 12.000,00

(Exclusief toeristenbelasting € 2.50 per persoon per nacht)

U kunt de villa huren voor minimaal 2 nachten. De incheck is vanaf 16.00 uur en uitchecken kan tot 10.00 uur.
Voor het aanvragen van beschikbaarheid en het maken van reserveringen, kunt u telefonisch contact opnemen met de
receptie van Het Roode Koper: 0577 - 40 73 93 of via e-mail: info@roodekoper.nl

VILLA STRUYCKENBERGEN, STAKENBERGWEG 220, ELSPEET.
INFORMATIE EN RESERVERING VIA DE RECEPTIE VAN HET ROODE
KOPER: TEL +31(0) 577 40 73 93 | E-MAIL: INFO@ROODEKOPER.NL

