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Romantisch genieten aan de Kust - Weekendje weg in Egmond
aan Zee

Romantiek aan Zee
Slapen in een 4-sterren hotel, luxueus dineren, uitwaaien op het strand en genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Dat wordt genieten in
Egmond aan Zee!

Romantische Strandwandeling maken zo vanuit uw hotel
Het hotel ligt op 100 meter van het strand en het gezellige centrum van Egmond aan Zee. Het 4-sterrenhotel beschikt over modern ingerichte
hotelkamers voorzien van douche, toilet, ligbad, telefoon, balkon en multimedia televisie. Naast een verwarmd zwembad en massagewhirlpool
kan gebruik gemaakt worden van sauna, Turks bad, Japanse baden en de fitnessruimte. Zonnebanken en squashbanen zijn tegen betaling.
Het hotel beschikt eveneens over een beautycentrum.

Weekend of zo even een paar dagen als tussendoortje
Wij hebben er voor gekozen om van vrijdag tot zondag van ons romantische weekendje te genieten maar deze leuke romantische aanbieding
kun je ook op doordeweekse dagen boeken. Lees snel verder wat wij er van hebben gemaakt!

Ons Romantische uitje aan zee was een Topper!
Vrijdag
Direct na het werk zetten mijn vriend en ik koers naar het hotel in Egmond aan Zee. We gaan genieten van een romantisch weekendje weg in
Egmond aan Zee. Bij aankomst in het hotel brengen we gelijk onze bagage naar de kamer en ploffen neer op bed.
Vanavond hoeven we gelukkig niet meer de deur uit en eten we in het restaurant van het hotel. Het dinerbuffet is enorm en we hebben de
keus uit soep, salades, groenten en een compleet toetjesbuffet. Het hoofdgerecht wordt ter plekke door een kok bereidt!
Zaterdag
Na heerlijk geslapen te hebben is het tijd voor het ontbijt. Waar gisteravond nog een uitgebreid dinerbuffet stond uitgestald staat nu een
meterslang ontbijtbuffet. Na het ontbijt besluiten we Egmond aan Zee te gaan bekijken. Het vissersdorpje van oorsprong heeft een gezellig
centrum met leuke winkeltjes als Sia en 'het Sieraadje’. Prominent aanwezig is de vuurtoren Jan van Speyk. De vuurtoren is vernoemd naar
luitenant-ter-zee Jan van Speyk. Hij verrichtte een heldendaad door zijn eigen schip met bemanning en al op te blazen in plaats van zich over
te geven aan de vijand.
Na een fikse strandwandeling besluiten we wat te gaan drinken op een terras, direct aan het strand. Eenmaal weer terug in het hotel nemen
we nog een duik in het Romeins ogende zwembad en is het al snel de hoogste tijd ons klaar te maken voor het diner.
Vanavond kunnen we zelf bepalen waar we gaan eten. Er zijn zeker leuke restaurantjes en eetgelegenheden waar we met ons tweetjes
heerlijk kunnen dineren.
Zondag
Vandaag laten we het ontbijt op bed serveren. Lekker relaxen op zondag, niet zo gehaast het bed uit, mmmmmhhhh, heerlijk. We besluiten
nog even lekker langs het strand van Egmond te wandelen voor we de auto weer inladen en huiswaarts gaan. Ons weekendje Egmond aan
Zee was tot in de puntjes verzorgd en volkomen uitgerust gaan we weer op huis aan!

Dit romantische arrangement in Egmond aan Zee is inclusief:
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2 Overnachtingen in een modern ingerichte 2-persoonskamer
1x een dinerbuffet inclusief 1 drankje
1x een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Ontbijt op Bed
Fles Prosecco
Doosje Leonidas bonbons
Vrij gebruik van zwembad, sauna's en fitness
Gratis parkeren op het hotelterrein op basis van beschikbaarheid

Prijzen:
29 april t/m 2 juli (m.u.v. feestdagen), 4 oktober t/m 30 oktober:
€ 182,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer
Van 3 juli t/m 2 oktober:
€ 215 p.p. op basis van een 2-persoonskamer
1 november t/m 30 december:
€ 162,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer
Meerprijs kamer met zeezicht € 25,00 per nacht.
Meerprijs Suite € 105,00 per nacht.
De prijs van dit Romantische arrangement in Egmond aan Zee is geldig tot en met 30 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen en speciale evenementen.
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