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Wellness de Luxe arrangement aan het strand - 2 Dagen heerlijk
relaxen

Wellness de Luxe Arrangement aan het strand in Egmond aan Zee
Een dagje heerlijk verwend worden met beautybehandelingen en na uw beautydag slapen direct aan het strand in een prachtig 4-sterren hotel
en ontwaken aan de zee en genieten van een heerlijk ontbijt met uitzicht op zee. Verwen u zelf, neem uw geliefde mee of gezellig met
vriendinnen 2 dagen relaxen met deze Wellness De Luxe aanbieding!

4-Sterren hotel DIRECT aan het strand
Dit hotel is echt fantastisch gelegen op slechts 10 meter van het strand. Op de begane grond van het hotel bevindt zich het restaurant met
serre en een fraai uitzicht op zee. Het ontbijt is in buffetvorm en ’s avonds kunt u in het hotel lekker dineren of het gezellige Egmond aan Zee
ontdekken.

Kamers met uitzicht
De 144 hotelkamers zijn luxe ingericht en beschikken over televisie, telefoon, airco en een badkamer met douche, toilet en föhn. Een aantal
kamers bieden een schitterend uitzicht op zee. De kamers beschikken over een balkon en een gratis Wifi-verbinding. Op de begane grond
bevindt zich een aantal kamers waar honden zijn toegestaan, u dient deze kamers tijdig te reserveren.

Restaurant
In het sfeervolle restaurant kunt u genieten van een heerlijk ontbijtbuffet. Dit staat elke ochtend voor u klaar van 7.30 tot 10.30 uur. 's Avonds
bent u hartelijk welkom voor een smaakvol diner.

Bij dit Wellness de Luxe Arrangement in Egmond aan Zee is inbegrepen:
10:00 Aankomst in de beautysalon
Koffie/thee in naastgelegen horeca
Gebruik zwembad en sauna faciliteiten
1 badhanddoek in bruikleen
Een paar badstof slippers cadeau
Uitgebreide lunch
Hydra Care gezichtsbehandeling
Voetmassage OF deelpakking rug
Mini handspa
Hydrojet massage 20 minuten sessie
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Een drankje (Hollands assortiment)
1 Overnachting in het strandhotel golfzang
1x Een ontbijtbuffet

Prijzen:
1 januari t/m 2 april:
€ 199,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 229,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer
5 april t/m 1 juli (m.u.v. feestdagen), 3 oktober t/m 31 oktober:
€ 214,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 249,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer
Van 2 juli t/m 2 oktober:
€ 236,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 284,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer
1 november t/m 30 december:
€ 199,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 229,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer
Meerprijs kamer met zeezicht € 50,00 per nacht.
Meerprijs voor een hond € 15,00 per nacht.
3-persoonskamer: 3e persoon 0 t/m 2 jaar gratis en 3 t/m 14 jaar 50% korting. Familiekamers en kamers met bad op aanvraag.
Let op I:
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.
Let op II:
Indien u speciale wensen heeft omtrent de lunch (bv. vegetarisch), gelieve dit bij de reservering door te geven.
U dient zelf badkleding, een badjas en eventueel extra handdoeken mee te nemen. Wij verhuren geen badjassen! Het is uitsluitend
mogelijk een badjas te kopen à € 17,50.

Parkeren
In Egmond geldt betaald parkeren van 1-3 t/m 31-10. U kunt parkeren in de parkeergarage, op basis van beschikbaarheid, voor € 12,50 per
nacht.
De prijzen van dit Wellness de Luxe arrangement in Egmond aan Zee zijn geldig tot en met 30 december 2021 met uitzondering van
de feestdagen en evenementen.

Wellness de Luxe arrangement aan het strand - 2 Dagen heerlijk relaxen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

