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Kids For Free Familieweekend in Twente - Weekendje Weg in een
Appartement

Weekendje heerlijk genieten in een appartement in Twente
Geniet samen met het gezin van deze kids for free aanbieding in Twente. Slapen in een appartement en genieten van de luxe van een hotel,
want jullie mogen gratis gebruik maken van de faciliteiten van het hotel. Ontdek de omgeving op de fiets of ga naar de bruisende stad
Enschede voor een dagje uit.

Relaxte faciliteiten
Te midden van het Twentse coulisselandschap, op steenworp afstand van Enschede en op circa 90 auto minuten vanaf Utrecht, ligt
het gastvrije en volledig vernieuwde **** hotel. Het vroeger zo bekende zoutwaterbad en hotel heeft plaats gemaakt voor een van alle
gemakken voorzien 4 sterren Resort met alle comfort en faciliteiten te midden van het zo kenmerkende Twentse coulisselandschap.
Het hotel is met al haar faciliteiten één van de meest complete hotels van Nederland. Wij beschikken over een compleet Beauty en
Wellnesscentrum met vele behandelcabines (enkele en duo-cabines) voor zowel lichaams- en gelaatsbehandelingen. Tevens beschikken wij
over een Finse sauna, Turks stoombad, voetenbad, dompelbad, verwarmd binnenzwembad en solarium waar u als gast gratis gebruik
van kan maken.

De appartementen
De appartementen zijn geschikt voor 4 personen (58 m²) en zijn hotelappartementen. De appartementen beschikken over een hal,
woonkamer, gloednieuwe keuken (met vaatwasser, combi-magnetron, keramische kookplaat en koelkast met vriesvak), 2 slaapkamers elk
met 2 éénpersoonsbedden en 2 badkamers waarvan één badkamer met bad/douche, toilet en wastafel, de 2e badkamer is voorzien van
douche, toilet en wastafel.

Faciliteiten voor de Kids
Onze recreatieruimte biedt faciliteiten als kleurtafels, air hockey, tafeltennis, biljart, etc. Ook is er in de belangrijkste schoolvakantieperiodes
een recreatieteam met onze eigen mascotte “Sandty” in het hotel aanwezig, waardoor u uw kinderen met een gerust hart kunt laten spelen
terwijl u heerlijk kunt genieten van de overige faciliteiten van het hotel.

Dit weekend arrangement is inclusief
3 Overnachtingen in een 4-persoons Appartement
3x uitgebreid ontbijtbuffet in het hotel
Bedlinnen
Eindschoonmaak
Handdoekenpakket
Gratis gebruik van de faciliteiten in het hotel
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Recreatieruimte voor de kids

Prijs: € 223,50 p.p.
Kinderen t/m 11 jaar verblijven gratis!
Deze prijs is gebaseerd op 2 volwassenen en 2 kinderen.

Bijkomende kosten:
Verblijftoeslag

De prijs van dit Kids For Free Familieweekend is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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