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3 daagse Culinair Verwennerij in Noordwijk

Kom Culinair genieten in Noordwijk
Geniet van een 3-daags Culinair Verwenarrangement in Noordwijk. Even lekker een weekendje ertussenuit en genieten van culinaire
hoogstandjes tijdens een heerlijk, luxe 4-gangendiner en een heerlijk luxe 5-gangendiner. Geniet van een wijnarrangement om het diner
compleet te maken. Op en top culinair genieten in Zuid-Holland!

Overnachten aan Zee
Een bezoek aan dit prachtige 4-sterren hotel staat voor optimale ontspanning. U bevindt zich immers in een prachtige omgeving, aan de rand
van de internationale badplaats Noordwijk en op loopafstand van het strand. Dit 4-sterren hotel is in 1960 gebouwd en in het jaar 2000 geheel
gerenoveerd. Laat u verrassen door de culinaire kunsten van onze chef-kok. Faciliteiten:
Uitstekend restaurant
Sfeervolle bar en lounge
Mooi terras
Gratis draadloos internet
Gratis parkeergelegenheid
Ook uw hond is welkom (tegen een vergoeding)

De kamers
Het hotel beschikt over 41 comfortabele hotelkamers (non-smoking), waarvan 4 speciale 1-persoonskamers, 35 twee-persoonskamers en 2
suites. De kleine 2-persoonskamer met douche is comfortabel en sfeervol ingericht. De kamer is voorzien van een badkamer met douche
en toilet, telefoon, radio, gratis draadloos internet en een televisie. De 2-persoonskamer comfort met douche is comfortabel en sfeervol
ingericht. De kamer is voorzien van een badkamer met douche en toilet, televisie, draadloos internet, radio en telefoon. De 2-persoonskamer
deluxe met bad is sfeervol en comfortabel ingericht. De kamer is voorzien van een badkamer met bad en toilet, comfortabele bedden,
draadloos internet, televisie, radio en telefoon. De suite is sfeervol en comfortabel ingericht. De suite is in het bezit van een apart woon- en
slaapgedeelte. De kamer beschikt over een telefoon, televisie, draadloos internet en een badkamer met bad en toilet.

Dit arrangement is inclusief:
Welkomstdrankje
2 x overnachting
2 x uitgebreid ontbijtbuffet
1 x luxe 4-gangen diner
1 x luxe 5-gangen diner
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1 x wijnarrangement op de dag van aankomst
1 x koffie met likeurtje

Prijs: vanaf € 249,00 p.p. op basis van een kleine 2-persoons kamer met douche De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31
december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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