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Heerlijk uitwaaien met Kerst aan zee in Scheveningen en
overnachten in een Luxe hotel

Uitwaaien met Kerst op het strand van Scheveningen
Uw bezoek aan het strand met Kerst kunt u op geen betere manier combineren dan met een paar heerlijke overnachtingen in dit luxe 4-sterren
hotel in Scheveningen. Heerlijk uitwaaien aan het strand met de kerstdagen, een feestelijke shared dining proeverij met de Kerstdagen en
genieten van de gezelligheid in de badplaats Scheveningen zoals dat nergens anders kan!

Luxe 4-sterren hotel op loopafstand van het strand
Het luxe hotel is gelegen op slechts enkele meters van het Scheveningse strand en op slechts 15 minuten rijden van de binnenstad van
Den Haag. Hierdoor is het hotel de perfecte uitvalsbasis om een overnachting aan het strand te combineren met een dagje stad. Het hotel
beschikt over comfortabele hotelkamers en luxueuze suites met prachtig uitzicht op zee.
Na een ontspannen dagje in Scheveningen kunt u heerlijk genieten van vers bereidde gerechten in restaurant Marina Lounge. Bij Marina
Lounge kunt u in een gezellige en stijlvolle omgeving genieten van puur, eerlijk en vers eten. Op de wisselende menukaart vindt u een
gevarieerd aanbod aan culinaire gerechten van verse vis, schaal- en schelpdieren. Maar ook voor een mals stuk vlees of vegetarisch
gerecht zit u hier helemaal goed.

Heerlijk overnachten
Tweepersoonskamer comfort met douche: De comfort kamer beschikt over een tweepersoonsbed en een badkamer met douche en toilet.
De hotelkamer is voorzien van airco, een flatscreen, een kluisje, een bureau met stoel en een zitje.
Luxe kamer: De luxe kamer is modern ingericht en beschikt over een tweepersoonsbed en een badkamer met bad of douche en toilet. De
hotelkamer is voorzien van airco, een flatscreen, een kluisje, koffiefaciliteiten, een bureau met stoel en een zitje.
Familiekamer: De familiekamers beschikt over een tweepersoonsbed en een slaapbank. Deze kamer beschikt over een badkamer met
douche en toilet. De hotelkamer is voorzien van airco, een flatscreen, een kluisje, een bureau met stoel en een zitje.
Superior kamer: De Superior kamer is sfeervol ingericht en beschikt over een tweepersoonsbed en een badkamer met douche en toilet. De
hotelkamer is voorzien van airco, een flatscreen, een kluisje, koffiefaciliteiten, een bureau met stoel en een zitje. Bij de Superior kamer is een
parkeerplaats inbegrepen.
Suite: De suite is erg ruim en sfeervol ingericht. De kamer beschikt over een tweepersoonsbed en een badkamer met bad, douche en toilet.
De hotelkamer is voorzien van airco, twee flatscreens, een kluisje, een bureau met stoel en een zitje. Daarnaast heeft de kamer ook een apart
zitgedeelte. Bij de suite is een parkeerplaats inbegrepen.

Ontdek de kust van Scheveningen
Het hotel is centraal gelegen in de populaire badplaats Scheveningen waar veel attracties voor jong en oud te vinden zijn! Zo ligt het hotel
op loopafstand van het Holland Casino, AFAS Circustheater, Pathé Scheveningen en nog veel meer. Hier hoeft u zich zeker niet te vervelen!
Ook is het hotel goed bereikbaar met het openbaar vervoer, waardoor u gemakkelijk in de binnenstad van Den Haag kunt komen voor nog
meer vertier!

Bij dit 3-daags Kerstarrangement in Scheveningen is inbegrepen:

Heerlijk uitwaaien met Kerst aan zee in Scheveningen en overnachten in een Luxe hotel

Pagina 1/2

Scheveningen.tips
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Aankomst op 24 december
Ontvangst met koffie of thee en een kerstlekkernij
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijt
1x Een heerlijk 3-gangen shared dining samengesteld door de chef op Kerstavond
1x Een feestelijke shared dining proeverij op 1e Kerstdag
Route voor een winterse wandeling en bij terugkomst een smakelijk kopje soep
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles speciaal geselecteerde Bubbels

Prijs: vanaf € 239 p.p. op basis van een 2-persoonskamer comfort met douche.
De prijs is exclusief tax & handling fee.

Wilt u liever aankomen op 25 december?
Aankomst op 25 december
Ontvangst met koffie of thee en een kerstlekkernij
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijt
1x Een feestelijke shared dining proeverij op 1e Kerstdag
1x Een feestelijke shared dining proeverij op 2e Kerstdag
Route voor een winterse wandeling en bij terugkomst een smakelijk kopje soep
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles speciaal geselecteerde Bubbels

Prijs: vanaf € 249 p.p. op basis van een 2-persoonskamer comfort met douche.
De prijs is exclusief tax & handling fee.
De prijs van dit 3-daags Kerstarrangement in Scheveningen is geldig met aankomst op 24 of 25 december 2022. Geef bij uw
reservering door welke aankomstdatum u wenst.
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