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2-daags Wandelarrangement aan het strand in Scheveningen

Kom het prachtige Scheveningen ontdekken tijdens het 2-daags
Wandelarrangement i
Ga er eens lekker tussenuit aan de kust en kom Scheveningen per voet ontdekken. Maak een mooie wandeling over het strand of struin
lekker door de duinen. Vanuit dit strandhotel lopen er diverse wandelroutes waarbij u langs de mooiste plekjes van Scheveningen komt.
Een perfecte combinatie van een actief en ontspannend dagje. Uw verblijf maakt u compleet met een nachtje weg in het strandhotel waar
de volgende ochtend een uitgebreid ontbijt voor u klaar staat. U kunt natuurlijk niet met een lege maag het mooie Scheveningen verlaten!

Oorsprong van het hotel
Voor de Tweede Wereld Oorlog bestond het pand van het strandhotel uit twee grote vakantievilla’s. Na de oorlog zijn de twee villa’s
samengevoegd en verbouwd tot het strandhotel. De complexiteit van de trappen en muren verraden nog steeds het feit dat het gebouw ooit
uit twee verschillende panden bestond. Veel oorspronkelijke details van de villa’s zijn nu nog steeds te zien in het hotel. Kleine opstapjes,
verhogingen en doorgangen dragen bij aan de sfeervolle ambiance.

Slapen als een roosje
Vanwege de historie van het pand zijn alle hotelkamers qua afmeting en indeling verschillend. Tijdens uw verblijf kunt u kiezen uit één van de
volgende kamertypes:
Budgetkamer: De budgetkamers zijn vanwege de locatie of afmeting met name geschikt voor een kort verblijf. De badkamer is klein maar
functioneel.
Standaardkamer: Sommige standaardkamers hebben uitzicht over de duinen of is een gedeelte van de zee zichtbaar. De badkamer is klein,
maar functioneel.
Zeezicht kamers: De zeezichtkamers hebben allemaal uitzicht over zee. Een aantal zeezichtkamers kunnen voor drie of vier personen
worden geboekt. Daarnaast heeft één van de zeezichtkamers een balkon. De badkamers zijn klein maar functioneel.
De kamers beschikken allen over de onderstaande faciliteiten:
Gratis WiFi
Gratis koffie- en theefaciliteiten in de lobby
LCD televisie
Comfortabel zitje
Bureau
Extra kussens
Extra dekbedden
Douchekabine (geen bad aanwezig)
Handzeep, douchegel & shampoo
Haarföhn (op aanvraag)
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Bij dit 2-daags Wandelarrangement in Scheveningen is inbegrepen:
1 Overnachting
1x Uitgebreid ontbijt
Diverse wandelroutes over het strand en door de duinen
Gratis WiFi

Prijzen op basis van een 2-persoonskamer:
Maart tot en met mei, september en oktober € 54,50 p.p.
Juni tot en met augustus € 74,50 p.p.
November tot en met februari € 39,50 p.p.
Toeslagen:
Zaterdag toeslag € 5 p.p.
Toeslag zeezicht kamer: € 20,00 per kamer per nacht
Exclusief toeristenbelasting
Dit arrangement is niet te reserveren in de maanden juli en augustus en met aankomst op zaterdag.
Het weekend geldt er een minimum verblijf van 2 nachten.
De prijs van dit 2-daags Wandelarrangement in Scheveningen is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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