Hotelidee.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Ontdek Den Haag tijdens deze 3-daagse City Trip - kleinschalig
overnachten

3 Dagen genieten in Den Haag
Deze bijzondere stadsvilla is op loopafstand gelegen van het stadscentrum van Den Haag en gevestigd in 2 monumentale panden. Vanuit
het hotel kunt u op uw gemak Den Haag ontdekken. Het hotel heeft een huiselijke sfeer waar kleinschaligheid en persoonlijke service de
sleutelelementen vormen voor een heerlijk verblijf.

Warm verblijf in onze Stadsvilla
Wij geloven in een huiselijk en authentieke sfeer waarbij kleinschaligheid en persoonlijke service de sleutelelementen vormen voor een fijn
en warm verblijf. Bij ons voelt u zich op uw gemak en krijgt u de service die u als gast verdient. Onze Stadsvilla is gunstig gelegen, dichtbij
het centrum van Den Haag. De stadsvilla beschikt over 25 luxe kamers en een sfeervolle lounge. De perfecte uitvalsbasis voor een
weekendje weg. We verheugen ons op uw komst, welkom!
Uit eten?
Onze tips:
Sapori d’italia
Restaurant Publique
Restaurante pomo d’oro
Villa Coucou

Kamers en suites
De superior double is een kleine 2-persoonskamer aan de straatzijde met mooi uitzicht op de stad. Een fijne praktische kamer voor kort
verblijf. Op de kamer staat een 2-persoonsbed, tv, minibar en badkamer. Bad op verzoek. Airconditioning op verzoek. De kamer is 18m2.
De superior double (patio zijde) is een kleine maar sfeervolle 2-persoonskamer aan de patio zijde van het hotel. Geen aparte kledingkast,
klein bureau. Alles wat u nodig heeft voor 1 of 2 nachtjes weg. Op de kamer staat een 2-persoonsbed, tv, minibar en badkamer. Bad op
verzoek. Airconditioning op verzoek. De kamer is 20m2.
De deluxe double is een ruime kamer met goede opberg – en werkruimte. Een comfortabele kamer, zeker ook geschikt voor een langer
verblijf. Op de kamer staat een 2-persoonsbed, tv, minibar en badkamer. Bad op verzoek. Airconditioning op verzoek. De kamer heeft mooi
uitzicht op de stad en is 24m2.
De junior suite is een ruime kamer voorzien van alle comfort met mooi uitzicht op de stad. Met een kleine kookfaciliteit, een eettafel, extra
zitje en veel kastruimte is dit type hotelkamer uitstekend geschikt voor long stay. Op de kamer staat een 2-persoonsbed, persoonlijke kluis, tv,
minibar, koelkast en een badkamer. Airconditioning op verzoek. De kamer heeft mooi uitzicht op de stad en is 36m2.
De Family suite is een speels ingedeelde, ruime kamer. Met kleine kookfaciliteit, extra zitje, extra kastruimte en een eettafel zeer geschikt
voor langer verblijf of ouders met kinderen. Op de kamer staat een 2-persoonsbed en 2 losse bedden, een tv, gratis wifi, persoonlijke kluis,
koelkast en airconditioning. De kamer is 36m2.

Bij deze 3-daagse City Trip in Den Haag is inbegrepen:
2 Overnachtingen in één van de luxe en sfeervolle kamers
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2x Een uitgebreid ontbijt
Borrelplank
Fles bubbels

Prijs: € 122,75 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Prijs is exclusief stadsbelasting.
De prijs van deze 3-daagse City Trip in Den Haag is geldig tot 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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