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Kerst Efteling Arrangement - Genieten van de Kerst in Brabant en
de Efteling

Bij ons kunt u tijdens deze feestdagen onbezorgd genieten!
Tussen 20 december 2019 en 4 januari 2020 verwelkomen wij u in ons hotel. Na een overnachting in een van onze comfortabele kamers
staat er in ons restaurant een uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar.
Afhankelijk van uw planning kunt u op de 1e of 2e dag gaan genieten van de feeërieke Winter Efteling.

Programma - Kerst Efteling Arrangement
Onze gezellige hotelbar is tijdens de gehele kerstperiode geopend. Verder kunt u tijdens uw verblijf een duik nemen in ons verwarmde
binnenzwembad.
Na een overnachting in een van onze comfortabele kamers staat er in ons restaurant een uitgebreid kerstontbijtbuffet voor u klaar.

Kamers - Van alle gemakken voorzien
De standaard hotelkamers zijn comfortabele kamers met alle benodigde faciliteiten. Zo heeft elke kamer een bad of douche, haarföhn,
telefoon, televisie, high-speed WIFI internet en koffie- en theezetfaciliteiten.
De Familie kamers zijn extra ruime kamers uitgerust met 4 eenpersoonsbedden, LCD TV,Gratis WIFI, badkamer met toilet, bad en douche,
koffie en thee faciliteiten op de kamer.

Dit Kerst Efteling arrangement is inclusief:
2x Overnachting
2x Le Good Morning Ontbijtbuffet
1x Welkomstdrankje
1x 4-gangendiner
1x Toegangskaart voor de Efteling per persoon (1 dag)
Gebruik van het binnenzwembad
Gratis parkeren

Prijs: € 164,00 p.p.
Kinderen: € 110,00 per kind (4 t/m 12 jaar) op basis van 2 volwassenen in een kamer.
Kinderen van 0-3 jaar zijn gratis
1-persoonstoeslag: € 60 p.p.p.n.
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Let op: het restaurant is op 25 december volgeboekt dus u zou het diner dan op een andere dag moeten nuttigen.

Extra buffet/diner
Kerstavond: 4-gangen Kerstdiner € 39.50 18:00 – 22:00
1e Kerstdag brunch: Kerstbrunchbuffet € 32.50 12:00 – 15:00
1e Kerstdag diner: Diner Kerstbuffet € 39.50 18:00 – 22:00
2e Kerstdag brunch: Kerstbrunchbuffet € 32.50 12:00 – 15:00
2e Kerstdag diner: 4-gangen Kerstdiner € 39.50 18:00 – 22:00
De prijs van dit Kerst Efteling arrangement is geldig met aankomst tussen 20 december 2019 en 4 januari 2020 met uitzondering van
aankomst op 31 december 2019.
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