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Bijzondere Kerst in een Kloosterhotel met live muziek op de
Kerstdagen

Genieten met de Kerstdagen
Laat uzelf tijdens de Kerstdagen volledig in de watten leggen in een in kerstsfeer gehuld hotel. Maak een mooie winterse wandeling en geniet
van comfortabele overnachtingen, een uitgebreid ontbijt en luxe kerstdiners en op beide Kerstdagen is er ook Live muziek. Met het
Kerstarrangement bent u verzekerd van onvergetelijke Kerstdagen.

Modern hotel in voormalig klooster
Voor wie wil overnachten in een voormalig klooster is dit Kloosterhotel absoluut een aanrader. De unieke ligging maakt dit hotel de perfecte
uitvalsbasis voor een veelzijdig weekendje weg in Nederland. Zo beschikt het kloosterhotel over vele faciliteiten voor een heerlijk verblijf
waaronder 99 luxe hotelkamers, 2 ruime terrassen, een fitnessruimte en 2 kinderspeelruimtes.
Bij de bar Bistro kunt u na een actieve dag aanschuiven voor een heerlijk diner. De verschillende vis- en vleesgerechten worden op de Josper
houtskooloven bereidt wat voor een voortreffelijke smaaksensatie zorgt.
Het hotel beschikt over een lift en u kunt bij het hotel gratis parkeren.

Kamers
De tweepersoonskamer comfort met bad is sfeervol ingericht en voorzien van een twinbed, flatscreentelevisie, bureau met stoel, zitje en
een badkamer met bad-douchecombinatie, toilet, wastafel en föhn.
De tweepersoonskamer comfort met douche is sfeervol ingericht en voorzien van een twin bed of tweepersoonsbed (op voorbehoud van
de beschikbaarheid), flatscreentelevisie, bureau met stoel, zitje, een badkamer met inloopdouche, toilet, wastafel en föhn.
De ruime ingerichte minder valide kamer met douche is gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers en heeft een extra brede ingang
met een zorgvuldig gekozen indeling.
Kamerfaciliteiten: De badkamer is uitgerust met een douchezitje en toiletondersteuning.
De tweepersoonskamer comfort plus is ruimer dan de tweepersoonskamer comfort en is sfeervol ingericht en voorzien van een twinbed,
flatscreentelevisie, bureau met stoel, zitje en een badkamer met inloopdouche, toilet, wastafel en föhn.
De familiekamer is ruim opgezet en bestaat uit twee aparte ruimtes waarvan een woongedeelte met slaapbank en een slaapgedeelte met
een tweepersoonsbed. Verder beschikt de kamer over een apart toilet, flatscreentelevisie, bureau met een stoel, zitje en badkamer met
inloopdouche, toilet, wastafel en föhn. De familiekamer is geschikt voor maximaal vier personen.
De suite met balkon is ruim opgezet en bestaat uit twee aparte ruimtes waarvan een woongedeelte en een slaapgedeelte. Het woongedeelte
beschikt over een bureau met stoel, een zitje en flatscreentelevisie. Het slaapgedeelte beschikt over een tweepersoonsbed met daarboven
een sterrenhemel. Vanuit zowel het slaap- als woongedeelte heeft u toegang tot het ruime balkon met zitje. Verder beschikt de suite over een
badkamer met bubbelbad, aparte douche, toilet, wastafel en föhn.

Bij dit 3-daags Kerstarrangement is inbegrepen:
Aankomst op 24 december en vertrek op 26 december
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Ontvangst met een glas bubbels en een borrelplankje
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijt
1x Een heerlijk 3-gangen à la carte kerstdiner op Kerstavond
1 x luxe 5-gangen kerstdiner met feestelijk aperitief en onder muzikale begeleiding van onze pianist op 1e Kerstdag
Op Kerstavond kun je om 21:30 uur de kerkdienst in onze kapel bijwonen
Na afloop van de kerkdienst warme chocolademelk, Glühwein en lekkernijen in onze bar
Route voor een winterse wandeling en bij terugkomst een smakelijk kopje soep
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles speciaal geselecteerde Bubbels

Prijs: vanaf € 219 p.p. op basis van een 2-persoonskamer comfort met bad of douche.
De prijs is exclusief tax & handling fee.

Wilt u aankomen op 25 december?
Dan is het 3-daags Kerstarrangement inclusief:
Aankomst op 25 december en vertrek op 27 december
Ontvangst met een glas bubbels en een borrelplankje
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijt
1x Een luxe 5-gangen kerstdiner inclusief feestelijk aperitief met live muziek op 1e Kerstdag
1x Een luxe 4-gangen kerstdiner met live muziek op 2e Kerstdag
Route voor een winterse wandeling en bij terugkomst een smakelijk kopje soep
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles speciaal geselecteerde Bubbels

Prijs: vanaf € 219 p.p. op basis van een 2-persoonskamer comfort met bad of douche.
De prijs is exclusief tax & handling fee.
De prijs van dit 3-daagse Kerstarrangement is geldig met aankomst op 24 of 25 december 2022. Geef bij uw reservering aan welke
aankomstdatum u wenst.
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