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3-daags Fietsarrangement vanuit uw strandhotel - in Zeeland

3 dagen Heerlijk fietsen in Zeeland
Heerlijk fietsen vanuit uw strandhotel in Zeeland. Op 7 minuten fietsen staat u op het strand en kunt u lekker even uitwaaien aan de kust.
Ook kunt u prachtige fiets- en wandeltochten maken vanuit dit prachtige nieuwe strandhotel. Als u terug komt kunt u lekker relaxen in de eigen
Spa, een drankje doen in de bistro of op het terras.

Het Hotel
Dit nieuwe luxe 4-sterren hotel ligt op korte afstand van de prachtige Zeeuwse kust. Vanuit hier maakt u prachtige routes door de duinen en
ontdekt u eenvoudig pittoreske dorpjes als Renesse en Burgh-Haamstede. Op 7 minuten fietsen ligt het strand dus heerlijk fietsen en lekker
aan de Zeeuwse kust genieten.

De Kamertypes
Het hotel heeft 70 kamers, een eigen spa en wellness center, een sfeervolle bar bistro en natuurlijk is er heel veel moois zien en te
ondernemen vanuit het hotel.
Het hotel beschikt over diverse kamertypes en is ook toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. Het hotel beshcikt over 4
rolstoeltoegankelijke kamers.
Luxe kamer:
De modern ingerichte luxe kamer beschikt over een twin- of double bed, een badkamer met inloopdouche en/of ligbad en toilet,
airconditioning, flatscreen-tv, bureau en zitje.
Tweepersoonskamer voor mindervalide:
De modern ingerichte luxe kamer beschikt over een twin- of double bed, een badkamer met extra ruime inloopdouche en toilet,
airconditioning, flatscreen-tv, bureau en zitje.
Luxe kamer met terras of balkon:
De modern ingerichte luxe kamer heeft een terras of balkon en beschikt over een twin- of double bed, een badkamer met inloopdouche
en/of ligbad en toilet, airconditioning, flatscreen-tv, bureau en zitje.
Familiekamer:
De modern ingerichte familiekamer beschikt over twee twin- of double bedden en een slaapbank, een badkamer met inloopdouche en/of
ligbad en toilet, airconditioning, flatscreen-tv, bureau en zitje.
Suite:
De modern ingerichte suite is ruim van opzet en daardoor zeer geschikt voor een langer verblijf of een speciale gelegenheid. De kamer
beschikt over een ruim balkon, een twin- of double bed, een badkamer met inloop douche en/of ligbad en toilet, airconditioning, flatscreentv, bureau en zitje.

Geniet van uw luxe verblijf
Dit luxe hotel is een heerlijke thuishaven voor een ontspannen weekendje aan de Zeeuwse kust. U zult niet enkel tot rust komen door de
vredige omgeving, maar ook door de inpandige Spa Haamstede waar u tegen betaling kunt ontspannen in één van de 5 sauna’s of kunt
genieten van een massage- of beautybehandeling (toegang vanaf 18 jaar).
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Bent u een echte sportliefhebber? Geen zorgen, u kunt al uw energie kwijt op de verschillende apparaten in de fitnessruimte van dit hotel.
Wanneer u helemaal ontspannen bent door een bezoek aan de BLUE Spa óf net actief bezig bent geweest in de fitnessruimte, ontvangen we
u daarna graag voor een hapje en drankje in Bar Bistro DuCo Haamstede.
Wilt u toegang tot de wellness let er dan even op dat u dit apart bij moet boeken.
Maak uw verblijf compleet met een bezoek aan de luxe BLUE Spa Haamstede. Geniet van de 4 verschillende sauna’s; Turks stoombad,
zoutsteensauna, opgietsauna en infraroodsauna. Of maak gebruik van de whirlpools, neveldouche, rustruimte en douches.

Bij dit 3-daags Fietsarrangement is inbegrepen:
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles wijn
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een heerlijk 3-gangen à la carte diner op de dag van aankomst
1x Een lunchpakketje voor onderweg
Informatiepakketje van de omgeving inclusief fiets- en wandelroutes
Gratis WiFi

Prijs: vanaf € 289,00 p.p. op basis van een 2-persoons Luxe kamer.
Neemt u zelf u fitesen mee dan kunt u deze in de fietsenstalling in het hotel zetten.
Wilt u e-bikes huren dan kan dat al voor € 20,00 per e-bike per dag.
De prijs is een vanaf prijs en in het hoogseizoen kunnen de prijzen oplopen. Informeer naar de juiste prijs op de voor u gewenste datum.
De prijs van dit 3-daags Fietsarrangement in Zeeland is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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