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2-daagse Kerstarrangement op Texel

2-daags Kerstarrangement op Texel
Deze unieke ervaring zal u niet snel vergeten! Kerst vieren op Texel op loopafstand van het water. Tijdens dit 2-daagse kerst arrangement
kun u genieten van een heerlijk kerstdiner en de prachtige kerstsfeer op Texel. Mogelijk met aankomst op 24 of 26 december 2019.

Het hotel
Het hotel staat midden in het bruisende centrum van De Koog en op 100 meter loopafstand van het strand en duinen. Het 3-sterren hotel
beschikt over diverse faciliteiten, zoals een à la carte restaurant, Wellness Center (met solarium, sauna, infraroodcabine, stoomcabine en
diverse douches) en comfortabele kamers voor een zeer aangenaam verblijf. Een echte vakantiebestemming om even alles te vergeten!

De kamer
De tweepersoonskamer comfort met douche is comfortabel, sfeervol en modern ingericht met extra lange bedden (2.10 meter), televisie,
telefoon en bureau. De kamer beschikt over een badkamer met douche en toilet. De kamer is gelegen aan de voor- en de zijzijde van het
pand met uitzicht op de gezellige winkel- en uitgaansstraat.

Dit 2-daagse kerstarrangement op Texel is inclusief:
Ontvangst met koffie of thee en kerstlekkernij
1 Overnachting
1 x uitgebreid ontbijtbuffet
1 x heerlijk 3-gangen kerstdiner op Kerstavond OF 1 x heerlijk 4-gangen kerstdiner op Tweede Kerstdag
Route voor een winterse wandeling
Per kamer ontvang je bij vertrek een fles speciaal geselecteerde bubbels

Prijs: vanaf € 89 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Toegankelijkheid
Het hotel is toegankelijk voor mindervaliden en er is 1 mindervalide kamer beschikbaar. Het hotel is helaas beperkt toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
Parkeren
Er is beperkte parkeergelegenheid bij ons hotel, tegen een betaling van € 10,- per nacht.
Verblijf van uw viervoeter
Honden zijn toegestaan tegen een vergoeding van € 15,- per hond per nacht. Dit kan uitsluitend op aanvraag en met toestemming van de
hotelreceptie vooraf. Honden zijn niet toegestaan in ons restaurant, wel zijn honden welkom in onze patio gedurende het ontbijt en diner.
De prijs van dit Kerstarrangement is geldig met aankomst op 24 of 26 december 2019 (aankomst op 25 december is niet mogelijk).
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