Lekkerwegintwente.nl
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

Kerst vieren in Enschede in een sfeervol en verrassend hotel - 3
dagen genieten met Kerst!

Kerst vieren in Enschede in een sfeervol hotel in de natuur - Verrassend hotel!
De omgeving van het hotel biedt u het beste van 2 werelden. Op korte afstand van het hotel vindt u het centrum van Enschede maar ook
prachtige natuurgebieden liggen vlakbij. Kom met de kerstdagen 3 dagen heerlijk genieten in dit stijlvolle 4-sterren hotel.

Hotel met rijke geschiedenis
Het 4-sterren hotel beschikt over de sfeervolle bistro waar u kunt genieten van heerlijke gerechten, in de gezellige bar kunt u terecht voor een
borrel. Op zonnige dagen kunt u genieten op het terras met buitenkeuken. De ruime en comfortabele hotelkamers zorgen voor een onbezorgd
verblijf in Enschede.

Comfortabele kamers
Comfort tweepersoonskamer met bad
De comfort tweepersoonskamer is ruim en comfortabel ingericht. De comfort tweepersoonskamer beschikt over twee eenpersoonsbedden,
een flatscreentelevisie, een bureau met zitje, minibar en een koffiezetapparaat. De badkamer is ingericht met een aparte douche, bad en
toilet.
Comfort tweepersoonskamer splitlevel met bad
De comfort tweepersoonskamer splitlevel is ruim en comfortabel ingericht. De comfort tweepersoonskamer bestaat uit 2 twee gedeeltes. De
twee eenpersoonsbedden bevinden zich op een aparte verdieping. De tweepersoonskamer beschikt over een flatscreentelevisie, een bureau
met zitje, extra bed(bank), minibar en een koffiezetapparaat. De badkamer is ingericht met een bad, douche en toilet.
Luxe tweepersoonskamer met terras
De luxe tweepersoonskamer met terras is ruim en comfortabel ingericht. De comfort tweepersoonskamer beschikt over twee
eenpersoonsbedden, een flatscreentelevisie, een bureau met zitje, minibar, een koffiezetapparaat en een eigen terras. De badkamer is
ingericht met een bad, douche en toilet.
Luxe tweepersoonskamer met balkon en splitlevel
De luxe tweepersoonskamer met balkon en splitlevel is ruim en comfortabel ingericht. De luxe tweepersoonskamer bestaat uit 2 twee
gedeeltes. De twee eenpersoonsbedden bevinden zich op een aparte verdieping. De tweepersoonskamer beschikt over een
flatscreentelevisie, een bureau met zitje, minibar, een koffiezetapparaat en een balkon. De badkamer is ingericht met een bad, douche en
toilet.
Familiekamer
De familiekamer is ruim en comfortabel ingericht. De familiekamer beschikt over twee tweepersoonsbedden, een flatscreentelevisie en een
bureau met zitje. De badkamer is ingericht met een bad, douche en toilet.

Bij dit 3-daags kerstarrangement is inbegrepen:
Ontvangst met koffie of thee en kerstlekkernij
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijt
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1x Een heerlijk 3-gangen kerstdiner op Kerstavond
1x Een luxe 5-gangen kerstdiner op 1e Kerstdag met een glas bubbels bij ontvangst
Route voor een winterse wandeling en bij terugkomst een smakelijk kopje soep
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles speciaal geselecteerde bubbels

Prijs: € 209,00 p.p. op basis van een comfort 2-persoonskamer Splitlevel met bad.
Prijs is exclusief tax & handling fee: € 2,00 p.p.p.n.
De prijs van dit 3-daags Kerstarrangement is geldig met aankomst op 24 december 2020.

Wilt u liever op 25 december aankomen?
Dan boekt u het 3-daags Kerstarrangement inclusief:
Ontvangst met koffie of thee en kerstlekkernij
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijt
1x Een luxe 5-gangen kerstdiner op 1e Kerstdag met een glas bubbels bij ontvangst
1x Een 4-gangen kerstdiner op 2e Kerstdag met een glas bubbels bij ontvangst
Route voor een winterse wandeling en bij terugkomst een smakelijk kopje soep
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles speciaal geselecteerde bubbels

Prijs: € 219,00 p.p. op basis van een comfort 2-persoonskamer Splitlevel met bad.
Prijs is exclusief tax & handling fee: € 2,00 p.p.p.n.
De prijs van dit 3-daags Kerstarrangement is geldig met aankomst op 25 december 2020.
Geef bij uw reservering duidelijk aan welke aankomstdatum u wenst.
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