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Kerst op een prachtig landgoed in Drenthe - 3 Dagen genieten!

Pure Verwennerij met de Kerstdagen
Culinair genieten en u heerlijk laten verwennen met de kerstdagen? Boek dit fantastische kerstarrangement met onder andere een feestelijk
3-gangen diner op kerstavond, een 5-gangen diner met muziek op 1e Kerstdag, toegang tot het eigen beauty & wellness centre in het hotel en
nog veel meer.

Veelzijdig hotel met uitstekende faciliteiten
Temidden van bos en heide in het Drentse Exloo vindt u het even exclusieve als gastvrije hotel, een uniek hotel op top niveau. Het hotel
heeft naast de luxe comfortabele kamers een eigen Wellness Centre waar vakkundige gastvrije medewerkers werken met exclusieve
producten. Een binnenzwembad, een buitenzwembad, bowlingbanen en een midgetgolfbaan. Geniet van de omgeving met onze diverse
wandel- en fietsroutes. Mocht u geen fiets bij u hebben dan beschikt het hotel uiteraard over een ruime selectie huurfietsen.

Kamers
Tijdens de feestdagen in dit hotel geniet u van de vorstelijke allure en ongedwongen gastvrijheid. Uw verblijf wordt een onvergetelijke
herinnering.
Het 4-sterren hotel n in Exloo beschikt over 1 royal suite, 1 executieve suite, 1 mindervalide kamer, 4 kamers met douche, 15 executive
kamers (voorheen de tuinzicht kamers) en 29 Luxe kamers met bad.

Bij dit 3-daags Kerstarrangement is inbegrepen:
Ontvangst met koffie of thee en kerstlekkernij
2 x overnachting
2 x uitgebreid ontbijtbuffet
1 x heerlijk 3-gangen kerstdiner op Kerstavond
1 x luxe 5-gangen kerstdiner met muzikale omlijsting op Eerste Kerstdag
Route voor een winterse wandeling
Per kamer ontvang je bij vertrek een fles speciaal geselecteerde Bubbels

Prijs: vanaf € 199 p.p. op basis van een Luxe 2-persoonskamer met douche.
Met aankomst op 25 december is de prijs vanaf € 229 p.p. en er is dan een 4-gangendiner met muziek inbegrepen op 2e Kerstdag i.p.v. een
3-gangendiner op Kerstavond.
De prijs van dit 3-daags Kerstarrangement is geldig met aankomst op 24 of 25 december 2019.
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