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Verwenarrangement met beautydag en overnachting aan de kust

Verwenarrangement aan de kust
Weekendje weg aan zee ? Laat u heerlijk een dag verwennen met deze beautydag met massages en behandelingen en blijf lekker een
nachtje weg slapen in het 4-sterren hotel in Egmond aan Zee. Geniet van deze ontspannende en betaalbare aanbieding en ga er lekker even
een weekend of juist doordeweeks even tussen uit.

Hotel en Kamers
Dit prachtige 4-sterren hotel ligt in het duingebied van Egmond aan Zee. Ideaal gelegen op 100 meter van het strand. De modern ingerichte
kamers zijn onderverdeeld in hotelkamers, appartementen, studio's en suites.

Faciliteiten
In het hotel vindt u een veelvoud aan faciliteiten, zoals: een restaurant, bistro, pub, fitnessruimte, sauna, zwembad (badkleding verplicht),
squashbaan, indoor kinderspeelparadijs, bowling en een beautycentrum. Het beautycentrum is in het hotel gevestigd. Het saunagedeelte is
dagelijks geopend van: 10.00 - 23.30 uur. Het is niet toegestaan badkleding te dragen in de saunafaciliteiten, dit in verband met hygiëne. In de
relaxruimte en het zwembad is badkleding verplicht.

Bij dit Verwenarrangement aan zee is inbegrepen:
Aankomst 10.30 uur in het Wellness Center in het hotel
1 handdoek in bruikleen
1 Kop koffie/thee in de brasserie van het hotel
Gebruik zwembad en saunafaciliteiten
Basis gezichtsbehandeling: reiniging, peeling, masker en dagcrème
Tijdens het masker krijgt u een hoofdhuidmassage
Uitgebreide lunch
Hydro Jet-massage; de hydrojet is een massagebed dat het lichaam van top tot teen krachtig masseert door middel van pulserend warm
water. Hydromassage werkt actief en preventief tegen vermoeide spieren, stress, rugklachten en RSI.
1 Overnachting in een 2-persoonskamer
1x een heerlijk ontbijtbuffet

Prijzen:
1 januari t/m 2 april:
€ 135,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 162,50 p.p. op basis van een 1-persoonskamer
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5 april t/m 1 juli (m.u.v. feestdagen), 3 oktober t/m 30 oktober:
€ 150,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 182,50 p.p. op basis van een 1-persoonskamer
Van 2 juli t/m 2 oktober:
€ 165,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 207,50 p.p. op basis van een 1 persoonskamer
1 november t/m 30 december:
€ 137,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 165,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer
In de maanden juli, augustus en september kunt u dit arrangement met 1 overnachting niet reserveren van zaterdag op zondag. Dit is wel
mogelijk als u minimaal 2 nachten reserveert.
Toeslag kamer met zeezicht is € 22,50 per nacht.
Dinerbuffet kunt u op voorhand reserveren voor de speciale prijs van € 27,50 p.p.
De prijs van dit Verwenarrangement is geldig tot en met 30 december 2021 met uitzondering van de feestdagen en speciale
evenementen.
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