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2-daags Wandelarrangement aan de kust in Noordwijk aan Zee

2-daags Wandelarrangement in Noordwijk aan Zee
Struinen door de duinen of een mooie lange strandwandeling maken vanuit uw strandhotel, direct gelegen aan het Noordwijkse strand. Boek
dan deze 2-daagse wandeltrip en geniet 2 dagen van deze mooie strandaanbieding inclusief diner en ontbijt.

Genieten aan de Noordwijkse kust
Dit 4-sterren hotel ligt op de ideale locatie aan de boulevard van Noordwijk. Met zijn warme en persoonlijke service is de perfecte uitvalbasis
om te genieten van de Nederlandse kust. Het hotel beschikt over 82 kamers waarvan 34 kamers met fantastisch zeezicht en 48 kamers met
zicht op het dorp Noordwijk.
Het hotel beschikt over 82 kamers waarvan 34 kamers met fantastisch zeezicht en 48 kamers met zicht op het dorp Noordwijk. De 82
kamers zijn van alle gemakken voorzien om u een comfortabel verblijf te bieden, met toegang tot snel internet, een televisie met film- en
muziekkanalen, koffie- en theefaciliteiten, een kluis en een telefoon met directe buitenlijn. De kamers kijken uit op de stad Noordwijk of de
Noordzee. Gasten kunnen kiezen uit een familiekamer, een tweepersoonskamer met lits-jumeaux of een éénpersoonskamer.
De Executive kamer met zeezicht is geschikt voor 2 personen. De kamer is voorzien van een badkamer met WC en douche, Nespresso
koffiemachine, minibar, kluisje, Flatscreen TV, telefoon, haardroger, badjassen, badslippers, bureau, een zithoek en balkon.
De Comfortabele kamer voor 2 personen is te boeken met met uitzicht op Noordwijk of met uitzicht op zee. Beide beschikken over een
badkamer met WC en douche, koffie- en theefaciliteiten, kluisje, flatscreen TV, telefoon, haardroger en bureau.
De Familiekamer met uitzicht op zee is geschikt voor 4 personen en is voorzien van een badkamer met WC en douche, koffie- en
theefaciliteiten, kluisje, flatscreen TV, telefoon, haardroger, bureau en balkon.

Faciliteiten
Het hotel beschikt over diverse faciliteiten waar u culinair kunt genieten, heerlijk kunt relaxen of juist iets actiefs kunt gaan ondernemen
vanuit dit hotel.
Als het weer aangenaam is, kunt u op het terras genieten van een drankje. Dit 4 sterren hotel ligt direct aan het strand. In de zomer kunt u
direct vanuit uw kamer een duik in zee nemen: het perfecte begin van de dag! Deze locatie zal liefhebbers van het buitenleven niet alleen
aanspreken omdat het hotel zo dicht bij zee ligt; in de bossen en duinen rondom Noordwijk liggen namelijk ook vele wandel- en fietsroutes op
u te wachten.
Het restaurant biedt een panoramisch uitzicht op de boulevard aan zee en de duinen. De chef-koks bereiden internationale,
seizoensgebonden gerechten met oog voor creativiteit en kwaliteit.
Het restaurant is direct gelegen aan de boulevard in de charmante en gezellige badplaats Noordwijk. Gezellig lunchen of dineren, een
aperitief op het zonnige terras, direct aan de boulevard, of wellicht een kopje koffie met een zoete lekkernij of High Tea in de serre; alles is
mogelijk!
Naast culinaire mogelijkheden kunt u ook een drankje doen in de bar of heerlijk ontspannen en genieten van de wellness faciliteiten. Het
hotel beschikt over een zwembad en stoombad. Hier kunt u de gehele dag gebruik van maken. Na een dag vol activiteiten is er toch niets
fijners dan ontspannen.

Dit 2-daagse Wandelarrangement in Noordwijk aan Zee is inclusief:
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1 Overnachting
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een 3-gangen diner
Gebruik van de wellness faciliteiten zoals zwembad, sauna en stoombad
Wandelroutes zijn bij de receptie verkrijgbaar

Prijs: vanaf € 69,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer Landzijde.
Aankomst mogelijk op alle dagen van de week.
1-persoonstoeslag € 30,- p.n. (boekt u single dan krijgt u daadwerkelijk een single kamer, geen twin voor single use.)
1-persoonstoeslag zeezijde kamer: € 50,- p.n.
Zeezijdetoeslag is € 20,00 p.p.p.n.
Een Kindermenu kost € 14,50 p.p.
Kinderen 4 t/m 12 jaar krijgen 50% korting op de arrangementsprijs (landzijde kamer). Bij 2 kinderen is het alleen mogelijk een familiekamer te
boeken.
De prijzen van dit 2-daagse Wandelarrangement in Noordwijk aan Zee zijn geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van
de feestdagen.
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