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Relaxarrangement met overnachting aan het strand

Overnachten op 4-sterren niveau
Dit prachtige 4-sterren hotel ligt in het duingebied van Egmond aan Zee. Ideaal gelegen op 100 meter van het strand.

Kamers
Het hotel beschikt over 365 kamers. De mooie kamers zijn onderverdeeld in hotelkamers, appartementen, studio's en suites.
Het hotel beschikt over diverse type kamers. De standaard hotelkamers beschikken over 2 bedden, toilet, ligbad en/of douche, telefoon,
LED tv, kluisje en balkon of terras. Een aantal kamers beschikt over zeezicht, hiervoor geldt dan wel een toeslag.
Daarnaast zijn er een aantal suites waar een king-size bed, whirlpool, douche, toilet, telefoon, LED tv, minibar, kluisje en ruim balkon op
aanwezig is.
De appartementen zijn voorzien van 2, 4 of 6 bedden, toilet, douche en/of ligbad, keukenblok, koelkast, eettafel, telefoon, combimagnetron,
koffiezetapparaat, tv en balkon. De 3-kamer appartementen beschikken over een vaatwasser.

Faciliteiten
In het hotel vindt u verder een veelvoud aan faciliteiten, zoals: restaurant, bowling (met 8 banen), squashbaan, fitnessruimte,
kinderspeelplaats en wellness center met sauna's en zwembad. In het zwembad is badkleding verplicht.

Dit Relax arrangement aan de kust is inclusief:
Aankomst 10.30 uur in het Wellness Center in het hotel
Slippers cadeau, 1 handdoek in bruikleen
1 Kop koffie/thee in de brasserie van het hotel
Gebruik zwembad en saunafaciliteiten
Uitgebreide Lunch
Voetpakking met handmassage
Keuze uit een gezichtsbehandeling (reiniging, peeling, massage, masker, dagcrème) OF een klassieke Zweedse massage
Een drankje van het huis, Hollands plateau, in de gezellige brasserie in het hotel
1 Overnachting
1x Uitgebreid ontbijtbuffet

Prijzen 2019:
Van 1 november t/m 30 december:
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€ 160,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer
Prijzen 2020:
Van 1 januari t/m 9 april (m.u.v. carnaval 22+23 februari), 1 november t/m 30 december:
€ 162,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer
22 februari, 13 april tm 8 juli (m.u.v. feestdagen), 4 oktober t/m 30 oktober:
€ 172,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer
Van 10 juli t/m 2 oktober:
€ 180,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer
Op aanvraag voor de feestdagen.
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 1-persoonskamer is € 25,00 per nacht.
Toeslag kamer met zeezicht is € 22,50 per nacht.
Dinerbuffet kunt u op voorhand reserveren voor de speciale prijs van € 27,50 per persoon.
De prijs van dit Relax arrangement aan de kust is geldig tot en met 30 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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