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Familie Kerst Arrangement - Genieten van de Kerst in Brabant

Familie Kerst Arrangement (2 overnachtingen)
Kom bij ons genieten tijdens de feestdagen van een ontspannen Kerstarrangement. Natuurlijk kunt u bij dit hotel ook rekenen op een
passende culinaire invulling tijdens uw verblijf. Dit arrangement is te boeken met aankomst op vrijdag 20 december 2019 t/m zaterdag 4
januari 2020.

Programma - Familie Kerst Arrangement
Kerstavond 18:00 – 22:00: 4-gangen Kerstdiner € 39.50
1e Kerstdag brunch 12:00 – 15:00: Kerstbrunchbuffet € 32.50
1e Kerstdag diner 18:00 – 22:00: Diner Kerstbuffet € 39.50
2e Kerstdag brunch 12:00 – 15:00: Kerstbrunchbuffet € 32.50
2e Kerstdag diner 18:00 – 22:00: 4-gangen Kerstdiner € 39.50
Voor de kinderen serveren wij tijdens het diner een kindermenu. Tijdens het Kerstbuffet verzorgen wij een kinderbuffet. De prijs voor het diner
bedraagt € 17,50 per kind en voor de brunch € 17,50 per kind.
Na een overnachting in een van onze comfortabele kamers staat er de volgende dag in ons restaurant een uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar.
Onze gezellige hotelbar is tijdens de gehele kerstperiode geopend. Verder kunt u tijdens uw verblijf een duik nemen in ons verwarmde
binnenzwembad.

Kamers - van alle gemakken voorzien
Onze hotelkamers zijn comfortabele kamers met alle benodigde faciliteiten. Zo heeft elke kamer een bad of douche, haarföhn, telefoon,
televisie, gratis WIFI internet en gratis koffie- en theezetfaciliteiten.
De Familie kamers zijn extra ruime kamers uitgerust met 4 eenpersoonsbedden, LCD TV,Gratis WIFI, badkamer met toilet, bad en douche,
koffie en thee faciliteiten op de kamer.

Dit Familie-Kerstarrangement is inclusief:
2x Overnachting
2x Le Good Morning ontbijtbuffet
1x Welkomstdrankje
1x 4 gangen diner
Gebruik van het binnenzwembad
Gratis parkeren

Prijs: € 134.00 p.p.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar: € 72,50 p.p. op basis van 2 volwassenen in een kamer
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1-persoonskamer toeslag: € 60.00 p.p.p.n.
Let op: op 25 december is het restaurant al helemaal volgeboekt dus dan zou u op een andere dag het diner moeten nuttigen.
Verlenging arrangement:
Verlengingsnacht tarief per kamer per nacht, inclusief ontbijt, exclusief 3.25% en toeristenbelasting.
1 volwassenen € 79.00
2 volwassenen € 89.00
2 volwassenen + 1 kind € 119.00
2 volwassenen + 2 kind € 139.00

Dit arrangement is te reserveren van vrijdag 20 december 2019 t/m zaterdag 4 januari 2020 met uitzondering van dinsdag 31
december 2019.
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