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3-daags Kerstarrangement aan zee

Het hotel
Dit prachtige hotel ligt in het duingebied van Egmond aan Zee. Ideaal gelegen op 100 meter van het strand. Het hotel beschikt over 365
kamers en is gedurende de kerstdagen helemaal ingericht in kerstsfeer. Ook in 2020 kunt u dus weer volop genieten en bent u verzekerd van
een zorgeloze en ontspannen kerst.

De kamers
De mooie kamers zijn onderverdeeld in hotelkamers, appartementen, studio's en suites. De modern ingerichte hotelkamers bestaan uit 2
bedden, toilet, douche, ligbad, balkon, telefoon, radio, multimedia televisie; naast de reguliere TV zenders kunt u hiermee ook video's en cd's
selecteren. Tevens kunt u uw laptop hierop aansluiten of via de TV op het internet surfen.

Faciliteiten
In het hotel vindt u verder een veelvoud aan faciliteiten, zoals: een restaurant, bistro, pub, fitnessruimte, sauna, zwembad, indoor
kinderspeelparadijs, beautycentrum en een bowling.

Dit 3-daags Kerstarrangement is inclusief:
Op 1e Kerstdag uitgebreid koud en warm buffet in de feestzaal
Alle drankjes tijdens het buffet op 1e Kerstdag (Hollands plateau)
Live Muziek in de Feestzaal
2 Overnachtingen
2x een heerlijk ontbijtbuffet
Gedurende uw verblijf heeft u vrij gebruik van zwembad en sauna's

Prijzen met aankomst op 24-12:
€ 199,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
€ 256,50 p.p. op basis van een 1-persoonskamer.
Kinderpijs 8-14 jaar: € 95,00 per kind bij een verblijf op de kamer met 2 volwassenen.
Kinderprijs 3-7 jaar: € 85,00 per kind bij een verblijf op de kamer met 2 volwassenen.
Prijzen met aankomst op 25-12:
€ 214,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
€ 269,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer.
Kinderprijs 8-14 jaar: € 108,75 per kind bij een verblijf op de kamer met 2 volwassenen.
Kinderprijs 3-7 jaar: € 98,75 per kind bij een verblijf op de kamer met 2 volwassenen.
Optioneel bij te boeken:
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Dinerbuffet op 24 december in het restaurant voor € 27,50 per persoon
Voor kinderen van 8-14 jaar € 15,00 per kind en voor kinderen van 3-7 jaar € 9,50 per kind
OF
All-In Kerstdiner op 26 december in het restaurant inclusief drankjes (Hollandse bar) voor € 54,00 per persoon.
Voor kinderen van 8-14 jaar € 25,00 per kind en voor kinderen van 3-7 jaar € 12,50 per kind
Dit 3-daags Kerstarrangement is te reserveren met aankomst op 24 of 25 december 2020.

3-daags Kerstarrangement aan zee

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

