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3-daags Fietsarrangement in Bergen aan Zee

Fietsen in Bergen aan Zee
Kom genieten van deze heerlijke fietsaanbieding in Bergen aan Zee. U kunt lekker gaan fietsen door de prachtige duingebieden en leuke,
omliggende stadjes en dorpjes bezoeken. Voor onderweg krijgt u een lunchpakketje mee zodat u de hele dag op pad kunt met het
fietsarrangement in Bergen aan Zee.

Het hotel en de faciliteiten
Midden in het kunstenaarsdorp Bergen en dichtbij de steden Alkmaar, Amsterdam en Haarlem vindt u het 4-sterren hotel. De afwisselende
omgeving biedt veel vertier.
Strand, zee, duinen, bossen, heide en uitgestrekte polders liggen verspreid om het schilderachtige dorpje. Naast de prachtige omgeving
biedt Bergen zelf ook genoeg bezienswaardigheden zoals diverse musea, kunstmarkten, muziekfestivals en een jaarlijks terugkerend
kunstfestival. Het hotel heeft een centrale ligging in Bergen met kunst, cultuur, en natuur op loopafstand. Vanaf het hotel bent u binnen enkele
minuten bij het strand en de zee, waar u even heerlijk kunt uitwaaien.
Verder beschikt het hotel over een sfeervol à la carte restaurant en een gemoedelijke brasserie waar u kunt genieten van een uitgebreid
ontbijtbuffet, lunch of culinair diner.
Het hotel bestaat uit 5 panden. In deze panden vindt u 87 kamers, waaronder 3 éénpersoonskamers, 80 tweepersoonskamers, waarvan
een aantal met bad en/of comfort plus kamers zijn. Tegen een kleine vergoeding, 2 familie kamers vanaf 3 personen tot maximale 4 personen,
1 appartement, 1 suite, ook geschikt voor een huwelijksnacht.
Verder beschikt het hotel over een sfeervol à la carte restaurant, gemoedelijke brasserie, gezellige bar, ruim terras, lift (in het hoofdgebouw),
(elektrische) fietsverhuur en gratis draadloos internet.

De kamers
De 2-persoonskamer comfort met douche is stijlvol en comfortabel ingericht. De kamer is voorzien van een telefoon, televisie, draadloos
internet, radio en een ruim schrijfbureau. De badkamer is uitgerust met een douche en toilet.
De familiekamer is ruim van opzet en daardoor zeer geschikt voor gezinnen met kinderen. De kamer is voorzien van een telefoon, televisie,
radio en een ruim schrijfbureau. De badkamer is uitgerust met een douche, toilet en bad.
De junior suite is luxueus en stijlvol ingericht. De junior suite is voorzien van een telefoon, televisie, draadloos internet, radio, ruim
schrijfbureau en een extra zitgelegenheid. De badkamer is uitgerust met een douche, toilet en bad.
Het appartement is voorzien van een telefoon, televisie, draadloos internet, radio, comfortabele bedden en een kitchenette met een
eenvoudige eethoek. De badkamer beschikt over een bad/douche en toilet.

Dit 3-daags Fietsarrangement in Bergen aan Zee is inclusief:
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles wijn
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
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1x Een luxe 3-gangen diner op de dag van aankomst
1x Een lunchpakketje voor onderweg
Informatiepakket met diverse fietsroutes

Prijs: vanaf € 139,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer met douche.
U kunt zelf uw fietsen meenemen maar uiteraard ook e-bikes in het hotel huren. De prijs voor een e-bike huren is € 25,00 per dag.
De prijs van het het arrangement varieert per aankomstdatum en ligt in het hoogseizoen hoger. Informeer dus naar de juiste prijs voor de
gewenste datum.
De prijs van dit 3-daags Fietsarrangement in Bergen aan Zee is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.
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