
 

 
 

Diak-Arrangement 
Buitenplaats de Bergse Bossen 

Driebergen 

Buitenplaats de Bergse Bossen**** is prachtig gelegen aan de rand van 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De ligging van het hotel (op ca. 10 min. 
van Diak Zeist en 15 min. van Diak Utrecht) is prachtig; aan alle kanten omringd 
door natuur, rust en ruimte. Wanneer u het hotel uitgaat, maakt het niet uit 
welke richting u kiest; u loopt of fietst zo het bos in! Daar vindt u 
zandverstuivingen omringd door parasoldennen, heideveldjes maar ook 
eeuwenoude vennetjes. In de nabije omgeving bevinden zich verder talloze 
kastelen en landgoederen. In het hotel zijn diverse fiets- en wandelroutes 
beschikbaar met alle mogelijke afstanden. De meeste routes zijn in eigen 
beheer ontwikkeld en bieden zowel lopend als fietsend het mooiste wat de 
omgeving te bieden heeft. 

 
Het hotel is volledig gelijkvloers gelegen en biedt 70 kamers met douche/bad, 
toilet, radio, televisie en telefoon. Vrijwel alle kamers kijken uit op het groen. Met 
een beetje geluk zie je ’s morgens bij het openen van de gordijnen een ree 
wegschieten….Overal is Wi-Fi en dit is, net als het parkeren, uiteraard geheel 
gratis. ’s Morgens geniet u in het gezellige restaurant van een uitgebreid 
ontbijtbuffet. Als diner wordt er een culinair 3-gangen keuzemenu geserveerd 
met dagelijks keuze uit een vis-, vlees- en vegetarisch voor- en hoofdgerecht.  
 

 

In de gezellige Brasserie wacht u een warm welkom. Dit sfeervolle restaurant 
heeft het lekkerste terras in de wijde omgeving. Hier kunt u al bij de eerste 
zonnestralen buiten zitten met een kop versgemalen koffie en huisgemaakte 
taart. Als de zon niet schijnt is het binnen net zo goed toeven met een glas wijn bij 
de open haard. Ook aan de bar of bij de professionele biljarttafel is het gezellig tot 
na middernacht. 

 
 

Buitenplaats de Bergse Bossen verleent aan patiënten van het Diakonessenhuis een 
korting van € 5,00 p.p. op de logies/ontbijtprijs en op het Bergse Bossen Arrangement. 
Uw kamer kunt u reserveren bij de receptie van Buitenplaats de Bergse Bossen via 
info@bergsebossen.nl, of telefonisch via 0343-528150. 
 
 
 
 

 
Voor meer informatie 
Buitenplaats de 
Bergse Bossen  
Traaij 299 

3971 GM Driebergen 
T: 0343-528150 
E-mail: info@bergsebossen.nl 
www.bergsebossen.nl 
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