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3-daags Waddenarrangement in Texel

3-daags Waddenarrangement in Texel
Met dit arrangement kunt u 3 dagen genieten van al het moois dat Texel u te bieden heeft. Ideaal voor een korte vakantie!

Het hotel
Bent u op zoek naar rust, natuur, ontspanning en gezelligheid in een sfeervolle omgeving, dan bent u bij dit hotel aan het juist adres. Gelegen
aan de rand van een prachtig dennenbos en in het Nationaal Park Duinen van Texel kunt u bij ons genieten van alles wat Texel als vakantieeiland zo uniek maakt: het brede Noordzeestrand, uitgestrekte duinen en de bekende badplaats De Koog.

Het restaurant
Samen met onze koks doen wij er alles aan om uw verblijf ook op culinair gebied tot een succes te maken. U bent bij ons in De Koog aan het
juiste adres voor een uitgebreid ontbijt, een heerlijke lunch of een dagelijks wisselend 3-gangen diner in de gastvrije en sfeervolle ambiance
van ons restaurant, grand café of in één van onze zalen. Wilt u liever uw eigen lunch of diner samenstellen, ook dat is mogelijk. Hierin
adviseren wij u graag. Iedere ochtend kunt u genieten van ons uitgebreide ontbijtbuffet. Wanneer u hier gebruik van wenst te maken,
verzoeken wij u dit een dag van tevoren door te geven.

Bij dit 3-daagse Waddenarrangement is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een 3-gangen diner
Koffie of thee met appelgebak bij aankomst
Welkomst map met leuke kortingskaarten

Prijzen per persoon:
1 april t/m 1 oktober Hotelkamer standaard € 129,00
1 oktober t/m 1 april Hotelkamer standaard € 119,00
1 april t/m 1 oktober Hotelkamer Comfort € 149,00
1 oktober t/m 1 april Hotelkamer Comfort € 139,00
De prijzen van dit 3-daags Waddenarrangement zijn geldig tot 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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