
Voor geüniformeerden,
een weekend 
ontspannen in Doorn!
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+
hotel



Deze aanbieding is bedoeld voor (gezinnen van) actieve of postactieve 
medewerkers van politie, defensie, brandweer en ambulance. U kunt zich 
inschrijven voor een van onderstaande data. U betaalt 125 euro per 
persoon voor twee nachten, inclusief 2 x ontbijt en 2 x driegangendiner. 
Uitchecken is op de dag van vertrek mogelijk tot 11.00 uur.

Koningsdag
vrijdag 26 april vanaf 15.00 uur tot zondag 28 april. 

Moederdag
vrijdag 10 mei vanaf 15.00 uur tot zondag 12 mei.  

Hemelvaart 
woensdag 29 mei vanaf 15.00 uur tot vrijdag 31 mei.

Voor de data in de tweede helft van 2019, verwijzen wij u naar onze website.

Wilt u er even uit om stoom af te blazen of om tot rust te 

komen? Boek dan nu een verblijf op basis van half pension in 

een van de prachtige hotelkamers van de Basis in Doorn 

voor 125 euro per persoon voor twee nachten. *

Stoom afblazen

+

+

Fijne rustige kamers 
omgeven door groen

+

+ +

De Basis is een klein en exclusief hotel met 37 ruime tweepersoonskamers. 
Het hotel ligt in een prachtige groene en bosrijke omgeving op de Utrechtse 
Heuvelrug. Rust en groen, ideaal om te wandelen of fietsen. Grotere plaatsen 
als Amersfoort, Utrecht en Zeist liggen op een steenworp afstand. 

Iedere kamer heeft een televisie en eigen badkamer met douche en toilet. 
De kamers zijn luxe ingericht en van alle gemakken voorzien. Onze kamers 
zijn tevens zeer geschikt voor gasten met een beperking. Tijdens uw verblijf 
kunt u gratis gebruikmaken van een fitnessruimte, de sauna en van onze 
koffie- en theefaciliteiten. Tevens heeft u gratis wifi en kunt u gratis voor 
de deur parkeren. U kunt ook fietsen bij ons huren.

* Let op: de Basis heeft een beperkt aantal 
kamers beschikbaar. Hierbij geldt het principe 
wie het eerst komt, wie het eerst maalt..



Reserveren?
Stuur een e-mail met uw gegevens en de datum van uw voorkeur naar 
servicedesk@de-basis.nl. Voor meer informatie kunt u contact met ons 
opnemen via telefoonnummer: 0343 - 47 42 00. 
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 48 uur voor aankomst.

Bereikbaarheid
De Basis ligt in het midden van het land en slechts op een paar minuten rijden 
van de A12. De Basis is tevens goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Vanaf station Driebergen-Zeist is er een busverbinding naar Doorn en lijn 56 
stopt voor de deur van de Basis.

Meer over de Basis
Kijk voor meer informatie over de Basis op onze website: www.de-basis.nl 
Onze mooie locatie in Doorn is een veilig en warm huis voor iedereen met 
hart voor de geüniformeerde, publieke taak. Het biedt daarvoor moderne 
accommodaties en faciliteiten.

Contactgegevens
Stichting de Basis
Postbus 100, 3940 AC Doorn
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn
Telefoon: 0343 - 47 42 00
www.de-basis.nl
info@de-basis.nl
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