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Kerst vieren op Texel - Kom genieten met deze 3-daagse
kerstspecial

3-daags Kerstarrangement
Vier uw kerstdagen op Texel! Deze unieke ervaring zal u niet snel vergeten. Ons sfeervolle Hotel-Restaurant ligt midden in de leukste straat
van De Koog. Hier kunt u lekker door de stad lopen of waai lekker uit op het nabij gelegen strand. Geniet van ontspannen kerstdagen met
culinaire gerechten.

Het hotel
Het hotel staat midden in het bruisende centrum van De Koog en op 100 meter loopafstand van het strand en duinen. Het 3-sterren hotel
beschikt over diverse faciliteiten, zoals een à la carte restaurant, Wellness Center (met solarium, sauna, infraroodcabine, stoomcabine en
diverse douches) en comfortabele kamers voor een zeer aangenaam verblijf. Een echte vakantiebestemming om even alles te vergeten! Op
dit eiland geniet u van mooie fiets- en wandelroutes. Stranden, duinen, bossen en polders liggen verspreid rondom De Koog. In de gezellige
badplaats De Koog en de omliggende dorpjes kunt u lekker winkelen of een bezoek brengen aan de mooie zeehondenopvang, Ecomare.

Kamers
Het 3-sterren hotel beschikt over diverse faciliteiten, zoals een à la carte restaurant, Wellness Center (met solarium, sauna, infraroodcabine,
stoomcabine en diverse douches) en comfortabele kamers voor een zeer aangenaam verblijf. Een echte vakantiebestemming om even alles
te vergeten!
De 2-persoonskamer comfort met douche is comfortabel, sfeervol en modern ingericht met extra lange bedden (2.10 meter), televisie,
telefoon en bureau. De kamer beschikt over een badkamer met douche en toilet. De kamer is gelegen aan de voor- en de zijzijde van het
pand met uitzicht op de gezellige winkel- en uitgaansstraat. De kans op geluidsoverlast is aanwezig. Er zijn rustig gelegen kamers
beschikbaar tegen een toeslag van € 15,- per kamer per nacht.
De familie suite met bad beschikt over 2 aparte slaapkamers, een ruime zithoek en badkamer met bad en toilet die toegankelijk is vanuit
beide slaapgedeeltes. De kamer is daarnaast voorzien van extra lange bedden (2.10 meter), televisie, telefoon en bureau en is sfeervol en
comfortabel ingericht. De suite is rustig gelegen aan de achter- of patiozijde van het hotel.
De junior suite met bubbelbad is ruim van opzet en comfortabel en sfeervol ingericht. De kamer is voorzien van extra lange bedden (2.10
meter), televisie, telefoon en bureau. De badkamer beschikt over een toilet en een bubbelbad. Deze kamer bevindt zich aan de rustige achterof patiozijde van het hotel.
De junior suite met stoomdouche is ruim opgezet en comfortabel en modern ingericht. De kamer is voorzien van extra lange bedden (2.10
meter), televisie, telefoon en bureau. De badkamer beschikt over een toilet en een heerlijke stoomdouche. De kamer bevindt zich aan de
gezellige voor- of zijzijde van het pand met uitzicht op de gezellige winkel- en uitgaansstraat. De kans op geluidsoverlast is aanwezig.
De ruime 3-persoonskamer comfort is geschikt voor mindervaliden en zeer ruim van opzet. De kamers is modern en sfeervol ingericht en
beschikt over extra lange bedden (2.10 meter), televisie, telefoon en bureau. De kamer beschikt over een badkamer met open douche met
stoel en een toilet. Deze kamer bevindt zich aan de voor- en zijzijde van het hotel met uitzicht op de gezellige winkel- en uitgaansstraat. De
kans op geluidsoverlast is aanwezig.

Dit 3-daagse Kerst arrangement is inclusief:
Aankomst op 24 december en vertrek op 26 december
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Ontvangst met koffie of thee en een kerstlekkernij
Texels Kerstcadeau op de kamer
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijt
1x Een heerlijk 3-gangen à la carte kerstdiner op Kerstavond
1 x Een luxe 5-gangen kerstdiner op 1e Kerstdag
Borrelplateau op een dag naar keuze
Route voor een winterse wandeling en bij terugkomst een heerlijke kop soep
Per kamer ontvang je bij vertrek een fles speciaal geselecteerde bubbels

Prijs: vanaf € 199 p.p. op basis van een 2 persoons comfort kamer.
Exclusief tax & handling fee: € 2,50 p.p.p.n.

Wilt u aankomen op 25 december?
Dan is het 3-daags Kerstarrangement inclusief:
Aankomst op 25 december en vertrek op 27 december
Ontvangst met koffie of thee en een kerstlekkernij
Texels Kerstcadeau op de kamer
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijt
1x Een luxe 5-gangen kerstdiner op 1e Kerstdag
1x Een heerlijk 4-gangen kerstdiner op 2e Kerstdag
Borrelplateau op een dag naar keuze
Route voor een winterse wandeling en bij terugkomst een heerlijke kop soep
Per kamer ontvang je bij vertrek een fles speciaal geselecteerde bubbels

Prijs: € 209 p.p. op basis van een 2 persoons comfort kamer.
Exclusief tax & handling fee: € 2,50 p.p.p.n.
Verblijf van uw viervoeter
Honden zijn toegestaan tegen een vergoeding van € 15,- per hond per nacht. Dit kan uitsluitend op aanvraag en met toestemming van de
hotelreceptie vooraf. Honden zijn niet toegestaan in ons restaurant, patio en het terras.
De prijs van dit 3-daags Kerstarrangement is geldig met aankomst op 24 of 25 december 2021. Geef bij uw reservering duidelijk aan
welke aankomstdatum u wenst.
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