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Van harte welkom  
bij Landgoed De Wilmersberg 
 

 

100 jaar Pasen bij De Wilmersberg 

 

Kom genieten van de paasdagen bij 

Landgoed De Wilmersberg! Het 

voormalige buitenverblijf van de Twentse 

textielfamilie Blijdenstein is vandaag de 

dag hét buitenverblijf van vele mensen uit 

binnen- en buitenland. Vanaf 1923 vierden 

de Blijdenstein’s de paasdagen hier met 

hun familie en vrienden.  

Wij zetten die traditie heel graag voort;  

juist met de paasdagen als één grote 

familie. Wij hebben weer een mooi 

programma samengesteld. Voor 

aanvullende informatie en reserveringen 

kunt u bellen met de afdeling 

reserveringen op telefoonnummer 0541- 

585 557 of per e-mail via 

reserveringen@wilmersberg.nl.

 

Wij ontvangen u graag deze paasdagen! 

Met hartelijke groet,  

namens al onze collega’s, 

Boudewijn & Githa van Vilsteren 
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Aankomst - Uitgerust de paasdagen in! 

 

Geniet van het prille voorjaar, slaap lekker lang uit, maak mooie wandelingen of fietstochten 
door het Twentse landschap en laat u zich daarna verwennen in het historische landhuis van 
de Blijdenstein’s.  

 

Vrijdag 7 april – Goede Vrijdag 

Ontvangst van onze eerste gasten voor het paasweekend. Terwijl u arriveert bij het hotel en u 
zich klaar maakt voor een heerlijk weekend, geniet u ’s avonds van een culinair 3-gangen diner 
in ons restaurant.  
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Zaterdag 8 april – Stille Zaterdag 

In de ochtend staat er een uitgebreid landelijk ontbijt met streekproducten voor u klaar.  
Word rustig wakker met de zingende vogels op de achtergrond. Ga lekker op pad en geniet 
van Twente tijdens het heerlijke voorjaarsweer, of blijf in het hotel en ontdek de verschillende 
faciliteiten die het hotel te bieden heeft. Geniet ’s avonds van een 3-gangen diner onder 
muzikale begeleiding van onze huispianist. Na het diner is er een korte wandeling met onze 
buurman, Jan Oldenkamp, met alle gasten, waarna we buiten onder het genot van een drankje 
en een culinaire verrassing rondom het haardvuur nog zullen nagenieten.  

Zondag 9 april – Eerste paasdag 

Er staat een feestelijk paasontbijt voor u klaar. De eigenaar van het hotel, familie Fransen, 
sponsort al vele jaren Phion, Orkest van Gelderland en Overijssel. Dit geeft ons de 
gelegenheid om ieder jaar met Pasen een concert aan te bieden aan onze gasten. Een 
ensemble van het orkest zal dan ook een klein concert geven. 's Avonds serveren we, onder 
muzikale begeleiding van onze huisband 'Moon About’, een welkomstapéritief van het huis en 
uit de keuken van Ronald Bor een feestelijk 4-gangen diner. 
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Maandag 10 april – Tweede paasdag 

Na een overheerlijk ontbijt zwaaien wij onze gasten uit. Heeft u zin om langer te blijven?  
Boek dan een aantrekkelijke verlengingsnacht. 

 

4-Daags paasarrangement - Drie overnachtingen 

Aankomst vrijdag 7 april voor het diner, vertrek maandag 10 april na het ontbijt 

• Royale kamer met Frans balkon  € 650,00 p.p. 

• Tuin- of Boskamer met terras  € 685,00 p.p.  

 

Uw verblijf verlengen? 

Indien u een arrangement voor de paasdagen bij ons boekt, kunt u uw verblijf verlengen voor 
een tarief vanaf € 132,50 p.p.p.n. op de Royale kamer met Frans balkon o.b.v. halfpension. 
Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 
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 Indien u een 1-persoonskamer wenst te reserveren raden wij u aan om te verblijven in 
onze Kleine Kamer. De toeslag voor 1-persoonskamerbezetting is € 109,- per nacht 
voor de Royale kamer met Frans balkon. 

 Kinderen tot 12 jaar verblijven gratis op de Royale kamer / Suite van de ouders. 
o 0 tot 4 jaar: ontbijt & diner gratis 
o 5 tot 12 jaar: € 55,- per kind per nacht op basis van logies, ontbijt en diner. 

 Om uw reservering definitief te maken vragen wij u om een aanbetaling van 50% van 
de arrangementsprijs. Deze aanbetaling dient u voor 7 maart 2023 voldaan te hebben. 

 Arrangementsprijzen zijn inclusief BTW en bediening. Gemeentelijke verblijfsbelasting 
a € 4,- p.p.p.n.  is niet inbegrepen. 

 Reserveren geschiedt op basis van beschikbaarheid. 
 Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 15:00 uur beschikbaar. 
 Op de dag van vertrek verzoeken wij u de kamer voor 11:00 uur te verlaten.  

Uw bagage kunt u eventueel in het bagagedepot plaatsen. 
 De Wellnessboutique is tijdens de Paasdagen geopend van 09:30 tot 18:00 uur. 

Reserveer uw behandeling tijdig. 
 Honden zijn op enkele Boskamers toegestaan, mits vooraf gereserveerd. De kosten 

hiervoor bedragen € 42,50 per verblijf. Maximaal 1 hond per kamer. In het restaurant 
en in de Wellnessboutique zijn honden niet toegestaan. 

 Indien u geen bevestiging van ons heeft ontvangen, is er geen kamer voor u 
gereserveerd. 

Annuleringsvoorwaarden 

Voor reserveringen van onze paasarrangementen hanteren wij de volgende 
annuleringsvoorwaarden: 

 Vóór 7 maart 2023 - kosteloos annuleren 
 Van 7 t/m 16 maart 2023 – 25% annuleringskosten 
 Van 17 t/m 23 maart 2023 – 50% annuleringskosten 
 Van 24 t/m 31 maart 2023 – 75% annuleringskosten 
 Na 31 maart 2022 – 100% annuleringskosten 

Tip: Mocht u geen doorlopende annuleringsverzekering hebben, dan is het raadzaam om deze 
af te sluiten.  


