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Strand & Wandelarrangement in Egmond aan Zee

Strand en Wandelarrangement in Egmond aan Zee
Kom genieten van dit heerlijke strand en wandelarrangement bij dit prachtige **** Hotel. Voor een heerlijk weekendje of juist op de
doordeweekse dagen lekker tot rust komen en genieten van het brede strand waar u uitstekend kunt wandelen langs de lange kustlijn in
Egmond aan Zee.

Het hotel en de kamers
Dit prachtige hotel ligt in het duingebied van Egmond aan Zee. Ideaal gelegen op 100 meter van het strand. Deze rustgevende locatie zorgt
ervoor dat uw gasten zich bij aankomst direct thuisvoelen. De zee ligt op 100 meter en oefent een ware aantrekkingskracht uit op iedere
bezoeker van het hotel.
De mooie kamers zijn onderverdeeld in hotelkamers, appartementen, studio's en suites.
Het hotel beschikt over 365 kamers. De mooie kamers zijn onderverdeeld in hotelkamers, appartementen, studio's en suites.

Faciliteiten
In het hotel vindt u verder een veelvoud aan faciliteiten, zoals: een restaurant, brasserie, pub, fitnessruimte, sauna, zwembad, indoor
kinderspeelparadijs, beautycentrum en een bowling.
Het fraaie duingebied van Egmond is uitermate geschikt voor wandel- en fietstochten. Wij hebben daarom het volgende wandelarrangement
voor u samengesteld.

Dit Strand en Wandel arrangement is inclusief:
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
Vrij gebruik van zwembad, sauna's en fitness
Gratis parkeren op het hotelterrein op basis van beschikbaarheid

Prijzen:
Laagseizoen van 1 januari t/m 31 maart en 30 oktober t/m 24 december:
€ 120,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 175,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer.
Voor de zaterdagnacht geldt een toeslag van € 10,00 per kamer per nacht.
Voor de zondagnacht geldt een korting van € 25,00 per kamer per nacht.
Middenseizoen van 1 april t/m 30 juni (m.u.v. feestdagen), 3 oktober t/m 29 oktober, 27 december t/m 30 december:
€ 145,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 210,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer.
Voor de vrijdagnacht en zaterdagnacht geldt een toeslag van € 10,00 per kamer per nacht.
Voor de zondagnacht geldt een korting van € 25,00 per kamer per nacht.
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Hoogseizoen van 1 juli t/m 2 oktober en alle feestdagen (16, 17 april, 26, 27, 28 mei, 4, 5, 16, 17, 18 juni):
€ 175,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 260,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer.
Voor de vrijdagnacht en zaterdagnacht geldt een toeslag van € 10,00 per kamer per nacht.
Meerprijs kamer met zeezicht € 22,50 per nacht.
3-persoonskamer: 3e persoon 0 t/m 2 jaar gratis en 3 t/m 14 jaar 50% korting.
Familiekamers op aanvraag.
Dinerbuffet inclusief een drankje direct bij boeking reserveren voor € 27,50.
De prijs van dit Strand en Wandelarrangement is geldig tot en met 30 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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