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Kerstshoppen in Delft - 3 daags verblijf in stijlvol ingericht hotel

Kerst vieren in Delft
Kerstshoppen in Delft. Vanuit onze heerlijk Casa bent u met 15 minuten wandelen in het Centrum van Delft. Van 20 december tot 5 januari
kunt u deze speciale aanbieding boeken. Wij heten u van harte welkom in onze historische locatie, uw thuis van huis. In onze Casa staat alles
gereed voor heerlijke decemberdagen. De stijlvolle historische locatie laat u helemaal tot rust komen in betaalbare luxe. Laat u in de watten
leggen met onze hartverwarmende service. U wordt ontvangen met een heerlijke kerst cocktail en na heerlijke overnachtingen staat er een
december ontbijt voor u klaar. Kom 3 dagen genieten in de feestmaand, Mi Casa, Su Casa.

Charmant hotel en bijzondere kamers
Onze Casa bevindt zicht in de charmante stad Delft. Jullie verblijven in een rustige omgeving, niet ver van het levendige centrum van Delft.
Onze Casa beschikt over 24 moderne kamers, een warme huiskamer en een heerlijke stadstuin. Delft is de stad van het Delfts blauw,
Johannes Vermeer en het Koninklijk Huis. Het centrum kenmerkt zicht door de vele grachten, kerken, herenhuizen en rechtbanken. Een
weekendje genieten in een heerlijk bruisende stad vol musea, markten en veel kroegen.
Standaard Double
De Casa beschikt over 2 standaard Double kamers. Deze kleine kamers hebben een compacte en gezellige inrichting met een luxe 160 cm
boxspring. Daarnaast hebben de kamers een eigen badkamer met douche en toilet, SmartTV, een klein bureau en kledingkast. De kamers zijn
bijzonder geschikt voor een kort verblijf.
Superior Double
De Casa beschikt over 13 Superior Double kamers. Deze sfeervolle kamers zijn voorzien van een luxe tweepersoons boxspring. Elke kamer
beschikt daarnaast over een eigen badkamer met douche en toilet, SmartTV, een bureau en kledingkast. Voor een gezellig weekend weg of
kort verblijf zijn de kamers uitermate geschikt.
Deluxe Double
Wij beschikken over4 Deluxe Double kamers. Deze ruime kamers hebben een luxe tweepersoons boxspring en een gezellig zitje in de kamer.
Elke kamer beschikt over een eigen badkamer met douche en toilet ( een enkele kamer heeft ook een bad ). Daarnaast zijn de kamers
voorzien van een SmartTV, een bureau en een ruime kledingkast. In de kamers is het mogelijk een extra bed te plaatsen. Voor een lang
verblijf of een romantisch weekend zijn deze kamers bijzonder geschikt.
Junior Suite
Deze ruime kamer heeft een comfortabele tweepersoons boxspring, een ruime zithoek, een kleine pantry en een heerlijk balkon. Daarnaast is
het slaapgedeelte van de suite gekoppeld aan een badkamer met douche, toilet en bad. Verder beschikt de suite over twee SmartTV’s, een
eettafel, een ruime kledingkast en zachte badjassen. Deze kamer is uitermate geschikt voor een lang(er) verblijf of huwelijksnacht.
Family Suite
Wij beschikken over 2 Family Suites. De kamers hebben een luxe tweepersoons boxspring en een apart (slaap)gedeelte met comfortabele
slaapbank.

Kerstshoppen in Delft
Het charmante Delft wordt in de Decembermaand omgetoverd tot een Christmas Carol. Door de sfeervolle grachten, bijzondere
Herenhuizen en historische gebouwen is een heerlijke Winterwandeling door Delft zeker geen straf. Woon een nachtmis bij in een van de
kleine kerkjes. De Kerkjes zijn altijd al sfeervol maar tijdens de Decembermaand pakken ze extra uit. Er is genoeg te zien en te beleven in
deze bruisende stad.
Uiteten:
Onze tips
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Beestenmarkt (fratelli, belvedere, de beren, la cubanita, moeke)
Grote markt (koningshuys, het Gulden ABC)

Bij het Kerstshoppen in Delft is inbegrepen:
2 Overnachtingen en een luxe en sfeervolle hotel kamer
2x Een uitgebreid Kerstontbijtbuffet
Een Welkomst kerst Cocktail
Kerstcadeautje onder de kerstboom
Lazy morning, check-out tot 13:00 uur

Prijs: € 139,00 p.p. op basis van 2 personen op een kamer.
Exclusief Stadsbelasting
De prijs van dit speciale Kerstshoppen arrangement in Delft is te boeken in de periode van 20 december 2019 tot 05 januari 2020 met
uitzonding van 31 december, dan is het hotel gesloten.
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