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Verwenarrangement in Bergen aan Zee! 3 dagen genieten aan zee

Gastvrij hotel aan zee
Al sinds 1969 is dit hotel een gerenommeerd en gastvrij hotel van de familie Meyer in Bergen aan Zee. Gunstig gelegen op slechts 100 meter
afstand van zowel zee en strand als ook bos en duin. Een compleet vakantiehotel, waar de persoonlijke service en de traditionele
gastvrijheid u aangenaam zullen verrassen.

Het hotel
Het hotel biedt moderne luxe en comfort.
Alle kamers en suites zijn voorzien van douche en/of (bubbel-)bad, toilet, telefoon, lcd televisie (digitaal) met aansluiting (scart) voor
meegebrachte wii of dvd speler, gratis draadloze internetverbinding en als extra service hebben de kamers een eigen kluis voor het veilig
opbergen van uw waardevolle zaken. De suites zijn ook nog eens ingericht met een openhaard, airco, dvd speler en gratis filmnet.
Het hotel beschikt ookover kamers die geschikt zijn voor minder validen.
Er is een lift in het hotel aanwezig.

De Kamers
Het hotel beschikt over:
1 éénpersoonskamers met douche en toilet
17 standaard 2-persoonskamers met douche en toilet
12 luxe kamers met douche, toilet en bubbelbad
4 grote luxe kamers met douche, bad, balkon, zeezicht
2 suites met douche, toilet, 2 persoons bubbelbad, zeezicht, openhaard, airco, balkon, dvd speler, cd speler met aansluiting voor ipod,
mp3, mp4 en usb, gratis filmnet, koffie/theezet apparaat

Bij dit verwenarrangement is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2 x Ontbijtbuffet.
2x een vaststaand 3 gangen diner

Prijzen op basis van 2-persoonskamer:
Aankomst donderdag, vrijdag, zaterdag
periode A: € 155,00 p.p.
periode B: € 132,50 p.p.
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periode C: € 132,50 p.p.
Aankomst zondag, maandag, dinsdag, woensdag
periode A: € 147,50 p.p.
periode B: € 124,50 p.p.
periode C: € 109,50 p.p.
Periode A: juni / juli / augustus / september/ vakanties en feestdagen
Periode B: maart / april / mei / oktober
Periode C: november / december / januari / februari
Let op: In de maanden juli, augustus en september geldt er met aankomst donderdag, vrijdag en zaterdag een minimum verblijf van
3 nachten.
Prjis op basis van 3 nachten, 3x ontbijt en 3x -gangen diner standaardkamer: € 221.00 p.p.

Uitbreidingsmogelijkheden & Voorwaarden
Uitbreiding
Kamer met douche, toilet en bubbelbad. Toeslag € 10,00 per persoon per nacht
Kamer met douche, toilet, bad, balkon en zeezicht. Toeslag € 15,00 per persoon per nacht
Kamer met douche, toilet, 2 persoons bubbelbad, zeezicht, balkon, openhaard, airco, filmnet etc. toeslag € 25,00 per persoon per nacht

Voorwaarden
Niet geldig op feestdagen.
Gedurende het hoogseizoen (van 1 juli tot 15 september) moet er minimaal 3 nachten geboekt worden in de weekenden.
Prijzen per persoon exclusief toeristenbelasting € 1,85 p.p.p.n.
De prijs van dit 3-daags Strandarrangement is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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