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3-daags Oud en Nieuw arrangement in Enschede - sfeervol
4-sterren hotel

Genieten met Oud en Nieuw in Twente
3 Dagen Oud en nieuw vieren in Enschede in een 4-sterren hotel dat gebouwd is in een authentieke Saksische stijl. Hier kunt u oud en nieuw
sfeervol en ontspannen vieren. Met de natuur en de gezellige stad Enschede in de buurt zult u zich niet vervelen. Kom ook met Oud en Nieuw
en geniet in dit prachtige 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. Met de fiets kunt u de prachtige natuurrijke omgeving van het hotel ontdekken. Deze nieuwe fietsen kunt u in het hotel
huren.

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 Oud & Nieuw arrangement in Twente zit inbegrepen:
Ontvangst met koffie of thee en een lekkernij
2 Overnachtingen

3-daags Oud en Nieuw arrangement in Enschede - sfeervol 4-sterren hotel

Pagina 1/2

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

1x Een uitgebreid ontbijt op 31 december
1x Nieuwjaarsontbijt met een glas bubbels
1x Een heerlijk 3-gangen diner op 30 december
1x Een luxe 4-gangen diner op Oudjaarsavond
Tijdens de jaarwisseling een feestelijke toost met bubbels en oliebollen
Route voor een frisse Nieuwjaarswandeling

Prijs: vanaf € 239,00 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 Oud & Nieuw arrangement in Twente is geldig met aankomst op 30 december 2020.
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