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Vriendinnenweekend in Scheveningen - Nachtje weg met
museumbezoek en dagje shoppen

Met vriendinnen gezellig naar Scheveningen
Ga er samen met een vriendin even tussenuit en geniet in het gemoedelijke familiehotel. U wordt hartelijk ontvangen met een
welkomstdrankje. Breng een bezoek aan van de 3 musea en aanschouw de prachtige kunst. Geniet na een heerlijke nachtrust van een
uitgebreid ontbijtbuffet en waai lekker uit op het strand of ga lekker even shoppen in Scheveningen of het nabijgelegen Den Haag.

Overnachten in een gemoedelijk familiehotel
Het familiehotel heeft maar liefst 18 kamers die uiteenlopen van een 2-persoonskamer tot een 6-persoonskamer. Alle kamers zijn voorzien
van laminaat.
Kleine 2-persoonskamer: deze kamer is ideaal voor een kort verblijf. De badkamer is voorzien van een douche, toilet en haardroger. U
overnacht in een klein 2-persoonsbed. Tevens is de kamer uitgerust met flatscreen tv en kluis.
2-persoonskamer met douche en toilet: u overnacht in een 1-persoonsbed. In de badkamer kunt u uw haar föhnen. Kostbare eigendommen
kunnen worden bewaard in de kluis. U kunt televisie kijken op een flatscreen tv.
2-persoonskamer met bad en toilet: de badkamer is uitgerust met bad, toilet en haardroger. De kamer is voorzien van een 2-persoonsbed,
flatscreen tv en kluis.
2-persoonskamer, parterre met terras: op de parterre ligt de mooie 2-persoonskamer met een terras. U overnacht in een 1-persoonsbed
waarvan u uitkijkt op de flatscreen tv. De kamer is bovendien voorzien van een douche, toilet, haardroger en kluis.
3-persoonskamer met bad: u overnacht in een ruime 3-persoonskamer met zithoek. De badkamer is voorzien van douche, bad, toilet en
haardroger. Vanuit het 2-persoonsbed kunt u televisie kijken op de flatscreen tv. Kostbare eigendommen kunnen in de kluis worden
opgeslagen.
4-persoonskamer met terras: een grote I-vormige kamer met 1-persoonsbedden en terras. De badkamer is voorzien van douche, toilet en
haardroger. Bovendien is de kamer uitgerust met een flatscreen tv en kluis.
5-persoonskamer, gedeeltelijk parterre: een ruime kamer met 1-persoonsbedden en een wenteltrap. Neem plaats in de zithoek en kijk
televisie op een flatscreen tv. De badkamer is voorzien douche, toilet en haardroger. Kostenbare eigendommen kunt u opslaan in de kluis.
5-persoonskamer met terras: een fijne, grote kamer met 1-persoonsbedden en terras. De badkamer is voorzien van douche, toilet en
haardroger. Tevens is de kamer uitgerust met flatscreen tv en kluis.
5-persoonskamer met bad: deze kamer is ruim en charmant. De badkamer is voorzien van bad, douche, toilet en haardroger. Op het terras
kunt u heerlijk uitkijken op de schitterende omgeving. De kamer is voorzien van twee 2-persoonsbedden en een 1-persoonsbed. Tevens is de
kamer uitgerust met flatscreen tv en kluis.
6-persoonskamer: deze kamer bestaat uit 4 kamers (boven elkaar gelegen), waarvan één woonkamer op de parterre en 3 slaapkamers. De
kamer beschikt over de volgende faciliteiten: douche, toilet, haardroger, flatscreen tv, kluis en 2-persoonsbedden.

Bewonder de kunst in de musea
Tijdens uw verblijf in Scheveningen kunt u een bezoek brengen aan één van de 3 musea. Voor Museum Voorlinden en Escher in het paleis
geldt dat u tot een van de musea gratis toegang heeft en Beelden aan Zee kunt u bezoeken met een kortingsvoucher.
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Museum Voorlinden: in het museum zijn een aantal kunstwerken permanent te zien. De kunstwerken uit de verzameling hebben hun eigen
intieme plek in het museum. Door hun eigen plek komen de kunstwerken optimaal tot hun recht komen.
Escher in het paleis: van kunstenaar M.C. Escher worden in het paleis wereldberoemde en fantastievolle voorstellingen getoond. Tevens
kunt u de oude paleisfunctie ervaren. In het paleis zijn de bekendste werken en een selectie van steeds wisselende grafiek en vlakvullingen uit
het oeuvre van Maurits C. Escher te zien.
Beelden aan Zee: in het museum kunt u moderne en hedendaagse, (inter) nationale beeldhouwkunst bewonderen. Per jaar worden er zo'n 12
tentoonstellingen georganiseerd in de verschillende zalen en terrassen. De tentoonstellingen tonen internationale moderne beeldhouwkunst.

Bij dit Vriendinnenweekend in Scheveningen is inbegrepen:
Welkomstdrankje
1 Overnachting
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x een toegangskaart voor Museum Voorlinden OF Escher in het paleis
Kortingsvoucher voor Beelden aan Zee

Prijzen:
Januari tot en met maart: € 47,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
April tot en met juni: € 77,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Juli tot en met september: € 97,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Oktober tot en met december: € 55,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Toeslag op vrijdag en zaterdag en in de vakanties: € 10,00 p.p.

De prijs van dit Vriendinnenweekend in Scheveningen is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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