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Romantisch Weekendje Groningen stad - Er heerlijk samen uit

Romantisch weekendje Groningen
Tijd voor Romantiek? Boek dan eens een weekendje Groningen. Deze stad zal u verrassen met leuke winkeltjes, gezellige terrasjes en
natuurlijk een heerlijk hotel in het stadscentrum. De romantiek laten wij aan u over. Geniet met uw geliefde 3 dagen in deze bruisende stad.

Het hotel
Dit hotel is een karakteristiek 3* hotel in het centrum van Groningen dat al sinds 1871 gasten verwelkomt. Het hotel heeft 116 kamers, een
uitstekend restaurant en een gezellige bar. Als u het hotel uitloopt staat u in de binnenstad van Groningen en op korte afstand van het
Groninger Museum, de Martinitoren en de sfeervolle winkelstraten. Dé ideale plek voor u dus om te genieten van onze favoriete stad
Groningen.
Faciliteiten
Het hotel heeft een 24-uurs receptie en beschikt over een lift. In het hotel zijn huisdieren niet toegestaan.
U kunt bij het hotel privé parkeren aan de achterzijde van het hotel. Deze plaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Kosten bedragen € 15,per nacht. Wanneer u hier gebruik van maakt dient u uw autosleutel bij de receptie achter te laten in verband met het verplaatsen van auto’s.
U kunt uw auto ook parkeren in Q-park Rademarkt. Hiervoor kunt u bij de receptie een kortingskaart kopen.

De kamers
De standaard kamers hebben airconditioning en een comfortabele inrichting. Verder hebben ze een toilet, douchecabine, tv, een bureau en
gratis wifi. De 2-persoonskamers zijn geschikt voor gebruik door maximaal 2 personen. Het is dus niet mogelijk om een extra bed te plaatsen
in deze kamer.
De kleine 2-persoonskamers hebben 2 éénpersoonsbedden, douche en toilet, tv, een bureau en gratis wifi. De kleine 2-persoonskamers zijn
geschikt voor gebruik door maximaal 2 personen.
De 3-persoonskamers hebben 3 éénpersoonsbedden, toilet, douchecabine, tv, een bureau en gratis draadloos wifi. De 3-persoonskamers
zijn geschikt voor gebruik door maximaal 3 personen.
Het hotel heeft 1 4-persoonskamer. Deze kamer is ruim opgezet en heeft 4 éénpersoonsbedden, tv, douche en toilet, een bureau en gratis
wifi. De 4-persoonskamer is geschikt voor gebruik door maximaal 4 personen.
De 1-persoonskamers hebben allemaal een eenpersoonsbed, douche en toilet, tv, een bureau en gratis wifi.

Restaurant en Bar
Wilt u een avond gezellig in de stad eten? Schuif dan aan bij Restaurant WEEVA voor een heerlijk diner. In een nostalgische sfeer kunt u
genieten van het lekkers dat Groningen te bieden heeft.
Na uw overnachting in het htel wacht u beneden in het Grand Café een heerlijk ontbijtbuffet. Met vers brood van de warme bakker begint u de
dag als herboren. Hier kunt u rustig wakker worden met uitzicht op het levendige Groningen.
In het Grand Café is ook een authentieke bar die sfeervol en rustiek is ingericht in de sfeer van de jaren dertig. Bij de open haard, aan de
stamtafel met een krantje erbij of gezellig aan de bar: u heeft het voor het kiezen!
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Bij dit Romantische weekendje in Groningen stad is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een ontbijtbuffet
1 Glas Cremant Rosé bij Suprise menu
1x Suprise menu 6 share dishes in Bar 1672
1x Een 3-gangen menu Restaurant Rabenhaupt
1x Een speciaal biertje of Glas wijn
Leuke winkeltips
Stadswandeling door Groningen stad
Plattegrond van Groningen

Prijs: € 172,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
De prijs van dit Romantische weekendje in Groningen stad is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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