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4-daags Kerstarrangement - Vier de kerstdagen op Texel

Kerst op het eiland van rust en ruimte - Texel
Twinkelende lichtjes, prachtig versierde bomen, de straten sfeervol gedecoreerd, een frisse wandeling langs het strand, culinair dineren en
heerlijk uitrusten. Genieten met de Kerstdagen in het gezelligste plaatsje van Texel, De Koog, op het grootste Waddeneiland van Nederland:
eiland van rust en ruimte en een enorm gevarieerde natuur. Dit hotel is graag uw gastheer voor een geslaagde Kerst.

Wegdromen tijdens de Kerstdagen
Wegdromen in de luxe bedden van het hotel, rustig een boek lezen of met de kaart in uw hand plannen wat u de volgende dag gaat
ondernemen op Texel. De kamers beschikken over alle faciliteiten om er zowel overdag als 's nachts te verblijven. Bent u de hele dag op het
strand geweest? Na een actieve dag kunt u terecht in uw eigen badkamer met douche om u op te frissen voor een heerlijk diner in ons
restaurant.

Kerstprogramma
Het hotel is graag uw gastheer voor een geslaagde Kerst en speciaal voor u hebben wij het volgende 4-daags Kerstarrangement
samengesteld.
Wij verwelkomen u op 24 december met een 3-gangen Welkomstdiner in ons restaurant Pure. Tijdens dit 4 daags kerstarrangement zult 3
avonden overnachten in één van onze comfort kamers. Op 1e Kerstdag kunt u na het uitgebreide Kerstontbijt een heerlijke Kerstwandeling
maken langs het strand, op nog geen 750 meter van het hotel. Hierna kunt u binnen of op ons terras opwarmen met een kop heerlijke warme
chocolademelk en een Kerstlekkernij. Rond 19.00 uur wordt u verwacht in ons restaurant voor het speciale 5- gangen Kerstdiner. Op 2e
Kerstdag serveren wij 's ochtends het uitgebreide kerstontbijt. In de middag is er een excursie naar Staatsbosheer inbegrepen. Ter afsluiting
verwelkomen wij u 's avonds in het restaurant voor een 4-gangen diner, waarna wij u de volgende ochtend na het ontbijt uitzwaaien.

Dit kerst arrangement is inclusief
Ontvangst met een welkomstdrankje en een tapasplankje
3 x overnachting
3 x uitgebreid ontbijtbuffet
1 x luxe 3-gangen kerstdiner op Kerstavond
1 x Glas Bubbels en amuse voor het diner op Eerste Kerstdag
1 x luxe 5-gangen kerstdiner op Eerste Kerstdag
1 x luxe 4-gangen kerstdiner op Tweede Kerstdag
Excursie Staatsbosbeheer op Tweede Kerstdag
Koffie of thee en een kerstlekkernij

Prijs: vanaf € 279 p.p. op basis van een 2-persoons Comfort kamer

4-daags Kerstarrangement - Vier de kerstdagen op Texel

Pagina 1/2

Ontdekdewadden.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00
De prijs van dit 4-daags Kerstarrangement is geldig met aankomst op 24 december 2018.
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