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3-daags Uitwaai arrangement op Texel

Genieten op Texel
Zoekt u een comfortabel onderkomen, gelegen aan de rand van een geurig dennenbos grenzend aan Nationaal park Duinen van Texel? Dit
is een fantastisch adres voor wie op zoek is naar de ideale combinatie rust, natuur, ontspanning en gezelligheid. Texel geeft meteen al dat
vakantiegevoel waar u heerlijk kunt fietsen, wandelen, een heerlijke strandwandeling kunt maken, terrasje pakken,..
Beleef dat heerlijke vakantiegevoel en bezoek ons op Texel!

Het hotel op Texel
Vanaf het hotel wandelt u in 15 minuten door de duinen naar het brede Noordzeestrand. De gezellige badplaats De Koog ligt eveneens
binnen loopafstand. Kortom: uw verblijf in dit hotel staat voor puur genieten van alles wat het vakantie-eiland Texel zo mooi maakt.

De kamers
Het hotel biedt 2-persoons hotelkamers. Deze zijn allen voorzien van:
Twee 1-persoons bedden
Badkamer met toilet en douche of bad
Föhn
Schrijfbureau
Televisie
Telefoon
Wekkerradio
Gratis draadloos internet

Faciliteiten
Als gast kunt u gebruik maken van allerlei diverse faciliteiten, zoals: sauna, solarium, fietsverhuur, gratis hotelshuttle, wasserette, bagage
service en depot, hotelbar Peli Pub, grand café, herenkamer met openhaard en á la carte restaurant. Daarnaast kunt u op uw kamer 24 uur
per dag gratis toegang tot internet krijgen via een snelle, veilige en draadloos internet verbinding.

Restaurant & keuken
Bij het heerlijke vakantiegevoel in een prachtige omgeving hoort natuurlijk ook lekker eten en drinken. Daarom doen wij er alles aan om uw
verblijf ook in culinair opzicht gedenkwaardig te maken. In ons compleet uitgeruste keuken staat vakmanschap centraal.
De koks gooien al hun creativiteit in de strijd om de gasten steeds weer een bijzondere lunchen diner voor te schotelen. Dit alles in een
hartelijke, sfeervolle ambiance met een vriendelijke en correcte bediening.
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Onze gezellige en sfeervolle bruine hotelbar Peli Pub biedt volop ontspanning. Met een uitgebreid assortiment bieren, wijnen, digistieven en
likeuren. Hierin mag het lokale bier ''Texelse Skuumkoppe'' of eigen ''Pelikeurtje'' niet aan ontbreken. Er is gelegenheid tot darten, poolbiljarten
of het spelen van diverse gezelschapsspellen.

Dit Uitwaai arrangement op Texel is inclusief:
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
3-gangen diner op dag van aankomst
Lokaal gebrouwen biertje ''Skuumkoppe'' inclusief bittergarnituur
Entreekaartje voor de Texelse vuurtoren ''De eilander"
Compacte kaart van het eiland
Presentje van het huis op de kamer

Prijzen:
September t/m april
Op basis van een Standaard kamer € 105,00 p.p.
Op basis van een Comfort kamer € 135,00 p.p.
Op basis van een Deluxe kamer € € 165,00 p.p.
April t/m september
Op basis van een Standaard kamer: € 115,00 p.p.
Op basis van een Comfort kamer: € 145,00 p.p.
Op basis van een Deluxe kamer: € 175,00 p.p.
De prijs van dit Uitwaai arrangement op Texel is geldig tot 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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