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Fiets het Waddeneiland Vlieland over en overnacht in een mooi
Strandhotel

Samen het eiland Vlieland ontdekken
Altijd al eens naar een Waddeneiland toe willen gaan? Ontdek Vlieland op een sportieve en toch ontspannen manier. Stap de fiets op en
verken de prachtige omgeving. Fiets langs de kust en bezoek de bezienswaardigheden. Bij terugkomst in het hotel geniet u van een heerlijk
3-gangen diner en overnacht u in een comfortabele hotelkamer.

Strandhotel met een prachtig uitzicht
Dit strandhotel op Vlieland ligt op een locatie die met recht uniek te noemen is! Nergens in Nederland vind je een hotel zó vrij en dicht aan
zee: het hotel ligt namelijk op de eerste duinenrij met uitzicht op zee en het uitstrekte strand. Het hotel heeft 151 hotelkamers met uitzicht
op de duinen of de Noordzee, mét balkon of terras. Daarnaast zijn er ook 34 ruime appartementen, geschikt voor het hele gezin. In het
hotel kunt ook gebruik maken van de facilteiten zoals het Wellness Center, het restaurant en de strandpaviljoen, fitnessruimte,
tennisbaan en de bowlingbaan. Zo is er voor ieder wat wils!
De 94 moderne hotelkamers zijn van alle gemakken voorzien die u van een 4-sterrenhotel mag verwachten. Alle kamers hebben een balkon
of terras, gratis wifi en een espressomachine (waterkoker op aanvraag).
In de appartementen geniet u van de vrijheid van een zelfstandig “huis” in combinatie met de gezelligheid, comfort en faciliteiten van een
hotel. Er zijn 4- en 6-persoonsappartementen met een volledig ingerichte keuken inclusief kookgelegenheid, vaatwasser en magnetron,
een balkon of terras en gratis wifi.

Heerlijk dineren in een van de restaurants
Een goed glas wijn, de lekkerste seizoensgerechten én een fantastische locatie; welkom bij De Brassery! U dineert hier op de eerste duinenrij
van het Noordzeestrand op Vlieland.
Lekker eten, gezelligheid en sfeervolle ambiance zijn de ingrediënten voor een onvergetelijke beleving in Strandpaviljoen het Badhuys. Laat
u verrassen door bijzondere smaakcombinaties die u in het Badhuys kunt proeven.

Bij dit 3-daags Fietsarrangement op Vlieland is inbegrepen:
2 Overnachtingen in hotelkamer of appartement
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
2 Dagen fietshuur
1x Een heerlijk 3-gangen diner
Diverse fietsroutes
Gratis bus- en bagagevervoer van de boot naar het hotel v.v.

Prijs: vanaf € 147 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
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Exclusief toeristenbelasting.
De prijs van dit 3-daagse Fietsarrangement op Vlieland is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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