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3=2 Aanbieding in Scheveningen - Uitwaaien, Shoppen, Museum
bezoeken

3=2 aanbieding in Scheveningen
Zin om een paar dagen lekker te genieten aan het strand? Boek dan deze speciale 3=2 aanbieding in een sfeervol kleinschalig familiehotel in
Scheveningen. Het hotel ligt op loopafstand van het strand en daar is altijd wat te doen en te beleven. Ook een dagje shoppen in Den Haag is
een aanrader of bezoek 1 van de leuke musea in de buurt.

Overnachten in een gezellig 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 bewaren 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.

Ontdek Nederland in het klein of bewonder de automobielen
Tijdens uw verblijf in Scheveningen kunt u een bezoek brengen aan Madurodam of het Louwmanmuseum.
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Madurodam: in Madurodam ontdekt u waar Nederland groot in is. Een stad vol miniaturen, doe-dingen en attracties. In deze stad kunt u de
Hollandse roots van New York beleven. De kinderen kunnen heerlijk spelen in de speeltuinen of ontdek samen de geschiedenis van
Nederland. Voor de hele familie is in Madurodam van alles te beleven.
Louwmanmuseum: aanschouw in het museum 's werelds oudste privécollectie automobielen, die bijeengebracht zijn door 2 generaties van
de familie Louwman. Het museum straalt passie uit. Achter elke automobiel zit een verhaal en draagt bij aan de geschiedenis.
In Scheveningen kunt u natuurlijk ook heerlijk langs de boulevard wandelen, even shoppen bij de winkeltjes op de boulevard of binnen of gaat
u liever naar Den Haag dan bent u met de tram ook zo in de stad.
Er is genoeg te doen en te beleven dus boek deze speciale 3=2 aanbieding en geniet aan de kust.

Bij deze 3=2 aanbieding in Scheveningen is inbegrepen:
3 Overnachtingen
3x Een uitgebreid ontbijtbuffet

Prijs: € 145,50 p.p. op in een standaard 2-persoonskamer.
Wilt u een upgrade naar een grotere kamer?
Onderstaand de toeslag per kamer per arrangement.
€ 20,00 comfort 2-persoonskamer
€ 80,00 3-persoonskamer
€ 120,00 4-persoonskamer
€ 180,00 5-persoonskamer
€ 249,00 6-persoonskamer
Toeslag op vrijdag en zaterdag en in de vakanties: € 10,00 p.p.

De prijs van deze 3=2 aanbieding in Scheveningen is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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