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Romantisch weekendje weg aan de Zeeuwse Kust

Romantisch weekendje weg aan Zee
Viert u een speciale gelegenheid of wilt u er zomaar lekker met z'n tweeën even tussenuit? Beleef op en top romantiek aan de Zeeuwse Kust.
Bij aankomst staat er een fles wijn op de kamer en kunt u genieten van een romantisch diner. U overnacht in een luxe kamer met
privésauna. Daarnaast kunt u ook nog een romantische strandwandeling maken, want het strand is maar een paar minuten lopen.

Romantisch hotel in Zeeland
Als hotelgast kunt u gratis gebruik maken van onze wellnessruimte, bestaande uit een zwembad met verwarmde zwembadrand, een Finse
sauna, een infraroodsauna en een Turks stoombad. Uiteraard kunt u ook gratis gebruik maken van de aan de wellnessruimte grenzende
fitness. Tevens kunt u kosteloos gebruik maken van ons WiFi netwerk en is het parkeren gratis!

Luxe kamer met sauna
Met een oppervlakte tussen de 40-50 m² geniet u ook in uw luxe kamer van de ruimte die Zeeland u te bieden heeft. Vanuit alle drie de
verdiepingen geniet u dus niet alleen van een weids uitzicht uit uw kamer, maar heeft u ook alle luxe in uw kamer of op uw balkon om
heerlijk te ontspannen. Houdt u van de extra ontspanning die een sauna kan geven? Uw kamer heeft een heuse privésauna die u ten alle
tijde kunt gebruiken.

Dit romantische weekendje weg aan zee is inclusief:
2 Overnachtingen in een luxe kamer met sauna
1x Een 3-gangen diner dag van aankomst
Fles wijn op de kamer
2x Ontbijtbuffet

Prijs: vanaf € 199 p.p. op basis van een 2-persoons luxe kamer met sauna.
De prijs van dit Romantische weekendje weg aan de Zeeuwse kust is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de
feestdagen.
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