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Vriendinnenarrangement - High Tea en Overnachten in Zeeland

Bijkletsen tijdens een heerlijke High Tea
Heerlijk genieten van 1 nachtje weg in een prachtige omgeving en 's middags met elkaar genieten van een uitgebreide high-tea? Wij
verwelkomen u graag in ons **** hotel.
De high tea bestaat uit:
onbeperkt thee
heerlijke zoetigheden
verschillende hartige hapjes
vers fruit

Ontdek de allure van dit **** hotel in Burgh-Haamstede
Het hotel geeft gastvrijheid een nieuwe betekenis. Het hotel is gelegen op een van de mooiste locaties van Zeeland, tegenover
boswachterij Westerschouwen en de Zeepeduinen. Hier komen gasten niet zomaar vergaderen, dineren of overnachten. Ze worden in de
watten gelegd met eerlijke streekproducten, oprechte aandacht en een prachtige ambiance geïnspireerd op de Art Nouveau. Het hotel heeft
alle ingrediënten om nog een dagje te blijven of om nog eens terug te komen binnen handbereik, op nog geen vijftig minuten rijden vanaf
Rotterdam, Breda of Antwerpen.
We willen u als gast graag een WOW-ervaring of -beleving bezorgen. Dit doen we door kennis te delen, kennis toe te voegen en aan te
bieden. Om te blijven leren en ons en onze omgeving te blijven ontwikkelen, vragen we ook regelmatig onze gasten naar hun ervaring en
kennis.

De Kamers
In een sfeer van art nouveau zijn duurzame materialen gebruikt en kunt u genieten van een hoog comfortgehalte in al onze
kamers/appartementen. De uitzichten vanuit de kamers en appartementen zijn onder andere door de ligging - direct aan de golfbaan - en
de bijzondere binnentuin zo verschillend dat u, ook als regelmatig terugkerende gast, telkens weer verrast wordt. Een aantal van onze
kamers zijn van een tussendeur voorzien waardoor deze ideaal zijn voor gezinnen/families.
Onze (comfort)kamers zijn voorzien van een badkamer met inloopdouche, fohn, toilet, televisie met infokanaal, kluis en telefoon. Een aantal
kamers zijn uitgerust met een (Frans) balkon. Op de luxe en superior kamers kan op aanvraag een extra bed worden geplaatst. Het is niet
mogelijk om een extra bed op een comfortkamer te plaatsen.

Faciliteiten
Als hotelgast kunt u gratis gebruik maken van de wellnessruimte, bestaande uit een zwembad met verwarmde zwembadrand, een Finse
sauna, een infraroodsauna en een Turks stoombad. Uiteraard kunt u ook gratis gebruik maken van de aan de wellnessruimte grenzende
fitness.
Wilt u zich meer inspannen? Geen probleem! Op een aantal fitnesstoestellen kunt u zich na een hele dag mentaal inspannen ook nog even
lekker fysiek inspannen. Omdat alle hotelgasten (dus ook kinderen) vrij toegang hebben tot het zwembad, de sauna's en het Turks stoombad
is het dragen van badkleding verplicht.
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Grand Cafe en Restaurant
Het Grand Café is niet alleen 'grand', maar ook groots door de 13 meter lange bar, de heerlijke zithoek en diversiteit aan zitjes. De "Helden
van Zeeland" hebben er hun vaste plek gevonden middels het enorme schilderij van Sil van Mil. Een doek van maar liefst 10x1,5 meter dat
een centrale plaats inneemt op de achterwand. Het Grand Café is een plek waar u heerlijk kunt genieten van een kop koffie en een krant,
een lekkere lunch, een heerlijk drankje uit ons brede assortiment of een high tea. De High Tea is een populair product onder onze gasten. U
kunt genieten van diverse lekkernijen.

Dit Vriendinnenarrangement in Zeeland is inclusief:
1x een heerlijke high tea op de dag van aankomst
1 Overnachting in een comfortkamer
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet
Vrij gebruik wellnessruimte en fitness

Prijs: vanaf € 144,00 p.p. op basis van 2 personen op een 2-persoons Comfortkamer.
Dit arrangement is gebaseerd op het kamertype "comfort", maar is tegen extra betaling op te waarderen.
Exclusief de toeristenbelasting.
Toeslagen:
Deluxe kamer € 20 per kamer per nacht
Luxe kamer met sauna € 40 per kamer per nacht
Superior kamer € 40 per kamer per nacht.
De prijs van dit Vriendinnenarrangement is geldig tot en met 31 december 2023 met uitzondering van de feestdagen.
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