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Romantische city break in hartje Arnhem

Romantische city trip Arnhem
Zin in een nachtje weg en een stad bezoeken? Boek dan deze leuke romantische city trip en ontdek modestad Arnhem. Lekker shoppen,
museum bezoeken, terrasje pakken, lekker eten en een nachtje slapen in het centrum van de stad!

Hotel midden in het centrum van de stad
Dit hotel ligt in het hart van modestad Arnhem tegenover het Centraal Station en beschikt over 127 comfortabele kamers, een ruime lounge,
een sfeervol restaurant en een gezellige bar.

Kamertypes
Dit hotel heeft alles wat u nodig heeft om heerlijk te overnachten in een hotel in Arnhem centrum! Het hotel beschikt over verschillende
kamertypes.
De comfortabele 2-persoonskamer is voorzien van een moderne uitstraling met een Arnhems tintje. Het mooie fotobehang met beelden van
de stad zorgt voor de ultieme Arnhem beleving in de kamer. Mogelijk herkent u één van de diverse locaties van Arnhem die zijn gebruikt voor
het fotobehang. De kamer beschikt over een 2-persoonsbed, LCD TV, koffiefaciliteiten, kluisje, bureau, zitje, badkamer met inloopdouche,
toilet en ruime wastafel met föhn.
De comfort kamer met bad is voorzien van een twin bed en heeft een moderne uitstraling. Daarnaast beschikt de kamer over een
airconditioning, ruim bureau en een zitje met een tafeltje en twee stoelen. Neem plaats in één van de heerlijke stoelen en geniet van het
uitzicht op het centrum van Arnhem. In de badkamer kunt u heerlijk ontspannen in het comfortabele bad. Daarnaast beschikt de badkamer
over een ruime wastafel, toilet en föhn.
De luxe Superior Deluxe kamers zijn onlangs geopend en zijn van alle comfort voorzien. De kamers hebben een spa/wellness uitstraling en
beschikken over een sauna, whirlpool en dakterras. Ideaal voor een romantisch verblijf. Het uitzicht vanaf deze kamers over de binnenstad
van Arnhem op deze hoogte is fenomenaal. De Superior Deluxe kamer beschikt over een badkamer met rainshower en whirlpool. Daarnaast
beschikt de kamer over een heerlijke sauna. Hier kunt u helemaal tot rust komen na een dagje sightseeing in Arnhem.

Faciliteiten
Het hotel beschikt over een ruime lounge, sfeervol restaurant en een Rooftop bar met een adembenemend uitzicht.
Kom in een warme omgeving genieten van een vers gezet kopje koffie in The House Lounge, bestel een lekkere lunch, diner of gezellige High
Tea/Wine/Beer bij Perron 5! Of beleef het prachtige uitzicht onder het genot van een cocktail en een luxe borrelplank bij BLOU Rooftop Bar.
Als hotelgast kunt u kosteloos gebruik maken van alle fitness faciliteiten zoals crosstrainers, loopbanden, hometrainer / ligfiets, upper en lower
body unit, legpress.
Wilt u tijdens uw verblijf de omgeving van Arnhem per fiets verkennen? Dan kunt u in het hotel een fiets voor één of meerdere dagen huren.
Het hotel beschikt over een aantal Cortina damesfietsen met 3 versnellingen. Deze mooie stadsfietsen zijn geleverd en worden onderhouden.

Bij deze Romantische City break is inbegrepen:
1 Overnachting
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1x Een uitgebreid ontbijtbuffet
Arnhemse borrel in P5 bestaande uit 1x bier/wijn/fris met borrelplankje
Een stadsplattegrond

Prijs: € 64,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer met douche.
Prijs is exclusief € 2 p.p.p.n.
Toeslagen andere kamertypes per nacht:
Comfort 2-persoonskamer € 10,00
Superior kamer € 30,00
Superior Plus kamer € 50,00
Superior Deluxe kamer € 60,00
Design Suite € 60,00
Loft € 120,00

Optioneel bij te boeken:
Dag fietsverhuur: € 16.
Verlengingsnacht € 99 per kamer.
3-gangen diner € 27,50
De prijs van deze Romantische City Break in Arnhem is geldig tot en met 31 december met uitzondering van de feestdagen.
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