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3-dagen kerst vieren op een Landgoed nabij Den Bosch - Dineren
in een Monumentale Villa

Geniet van van de Kerstdagen op een Landgoed
Ontwaak met het gefluit van de vogels uit het park en start de dag met een uitgebreid Kerstontbijt in de monumentale Villa. Verblijf op korte
afstand van het centrum van Den Bosch. Geniet van een echte Bossche Bol bij Jan de Groot in historisch 's-Hertogenbosch, ga shoppen in
Eindhoven of breng een bezoek aan de Efteling in Kaatsheuvel. Alles op een steenworp afstand van dit prachtige landgoed.

Kerst zoals in een sprookje
De fonkelende lichtjes van de Villa, de brandende vuurkorven in het park en de prachtige kerstversiering zijn net een sprookje. Of u nu samen
komt met vrienden, familie of gewoon romantisch met zijn tweeën juist alle drukte wilt ontvluchten, het brandende hout in de open haard, de
schitterend gedecoreerde stijlkamers en de geur van dennenbomen geven uw hotelverblijf alles voor een mooie onvergetelijke Kerst.
Nog even met Kerstavond een romantisch nachtje weg of juist tijdens Eerste en Tweede Kerstdag de drukte ontvluchten.

Genieten op een Landgoed
Het ontbijt en diner vinden plaats in de authentieke villa en voor de overnachtingen hebben wij voor u een van onze sfeervolle hotelkamers
gereserveerd.
Slapen was nog nooit zo fijn; de rust op het landgoed, een heerlijk bed van het natuurlijke merk COCO-MAT en dan ’s ochtends langzaam
gewekt worden door een paartsjilpende vogeltjes om de dag te kunnen starten met een tocht door de prachtige omgeving. U kunt gedurende
de dag actief op pad op de fiets met een rijk gevulde picknickmand met streekproducten en s'avonds heerlijk ontspannen in de bar van de
Villa.
Laat u verrassen door de betoverende omgeving en de huiselijke ambiance.

Bij dit 3-daags kerstarrangement is inbegrepen:
2x Overnachting
1 x Winterse lekkernij (in te vullen door de keuken)
1 x 5 gangen Kerstdiner
2 x Deluxe kerstontbijt

Verschillende kamertypes en prijzen
Standaard tweepersoonskamer (zwaluw) € 172,00 per persoon
Comfort tweepersoonskamer (Koetshuis) € 187,00 per persoon
Deluxe tweepersoonskamer (Botanica) € 199,50 per persoon
Junior suite voor twee personen (Botanica)€ 221,00 per persoon
Suite voor twee personen (Koetshuis) € 231,00 per persoon
Diner altiijd op aankomstdag
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De prijs van dit 3-daags kerstarrangement is geldig met aankomst op 24 of 26 december 2019.
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