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Familie vakantie aan de Zeeuwse Kust - 5 Dagen genieten met het
hele gezin

Familie vakantie aan de Zeeuwse kust
Gezellig met het hele gezin op vakantie in eigen land! Vanuit dit hotel fietst u heerlijk langs de Zeeuwse kust zo de mooie natuur in. Het
3-sterren hotel biedt volop faciliteiten voor kinderen maar ook de omgeving heeft zoveel leuks te bieden. Kom ook 3 dagen fietsen, wandelen
en genieten in Zeeuws-Vlaanderen.

Genieten in het hotel
Bent u er lekker op uit geweest en heeft u een heerlijk dagje gefietst dan komt u toch ook graag terug in uw hotel waar u lekker kunt
ontspannen en genieten.
In dit mooie 3-sterren hotel kunt u gebruik maken van een ruim aanbod aan faciliteiten. In het sfeervolle à la carte restaurant kunt u
plaatsnemen voor een heerlijk diner. Daarnaast is er een gezellige bar waar u terecht kunt voor een verfrissend biertje of een goed glas wijn
met een lekker hapje.
Bij mooi weer kunt u natuurlijk ook plaatsnemen op het terras.
Wilt u even extra ontspanning?
Breng dan even een bezoekje aan de sauna, het solarium en het zwembad. De actieve gasten kunnen zichzelf uitleven inde fitnessruimte, of
heerlijk een potje biljarten of bowlen.

Kamers en faciliteiten
Het hotel beschikt over 35 comfortabele kamers (2-persoonskamers en 2-persoonskamers met balkon en familiekamers voor 4 personen).
Gezellig restaurant
Sfeervolle bar met poolbiljart
Ruim terras
Sauna en solarium
Overdekt zwembad
Fitnessruimte
Kegel- en bowlingbanen
Vergaderfaciliteiten
Gratis draadloos internet
Fietsverhuur
Gratis parkeren
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Honden zijn niet toegestaan in ons hotel

Bij deze 5-daagse Familie vakantie in Zeeland is inbegrepen:
Ontvangst met welkomstdrankje en regionale specialiteit
4x overnachting
4x uitgebreid ontbijt
2x luxe 3-gangen à la carte diner op de 1e en 3e avond
Informatiepakket van de omgeving inclusief fiets- en wandelroutes

Prijs: vanaf € 264,00 p.p. op basis van een standaard tweepersoonskamer met douche.
In het hoogseizoen zijn er toeslagen dus informeer per datum naar de beschikbaarheid en juiste prijs.
De prijs van deze 5-daagse Familie vakantie in Zeeland is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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