Kerst bij Bilderberg Grand Hotel Wientjes
Kerst draait om samenzijn en gezelligheid met het gezin, familie of vrienden. Geniet
gedurende deze speciale dagen van Kerst bij Grand Hotel Wientjes in Zwolle. Het
gehele hotel wordt gehuld in een echte kerstsfeer. Wij zorgen voor een compleet
verblijf en leggen u graag in de watten. U verblijft in één van onze stijlvolle en
comfortabele hotelkamers. Informeer bij onze receptie naar de mogelijkheden. Al
onze kamers zijn van alle gemakken voorzien voor een fijn verblijf.
Overdag kunt u samen met uw partner, vrienden of familie genieten van de
gezelligheid in het Grand Café. Na aankomst in het hotel kunt u even bijkomen met
een kop warme chocolademelk of glühwein met diverse huisgemaakte lekkernijen.
Ons Grand Café is als een huiskamer tevens de ideale plek om gezellig met familie
of vrienden bij te praten.
Voor eerste Kerstdag hebben wij het volgende voor u in petto. U start met een
aperitief in ons Grand Café. Vanuit hier wordt u aan tafel uitgenodigd voor een
vijfgangendiner. Onze chef-kok Daiel van Lente heeft samen met zijn team speciale
gerechten voor u samengesteld. Gedurende het diner kunt u op de eerste Kerstdag
genieten van live muziek in kerstsfeer. Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor
een sfeervolle avond. Mocht u na het diner nog geen slaap hebben, dan kunt u een
slaapmutsje halen bij Grand Café. Zij heten u graag van harte welkom!
Na een goede nachtrust kunt u de volgende dag goed beginnen met een uitgebreid
Kerstontbijt. Om al dat lekkers te laten zakken heeft Winters Zwolle diverse
activiteiten in de stad die de moeite van het bezoeken waard zijn, de receptie
informeert u graag!
Tijdens deze dagen is er ook aan de kleine gasten gedacht. Onze menu’s zijn
afgestemd op kinderen en uiteraard ontvangen zij nog een leuke verrassing!

Kerstavond arrangement
Aankomst: dinsdag 24 december 2019
Vertrek: woensdag 25 december 2019
Overnachting in een comfortabele kamer voorzien van alle gemakken
Mogelijkheid tot a la carte diner in Restaurant W
Uitgebreid kerstontbijt
Prijs:
€ 74,50 per persoon op basis van twee personen per kamer
€ 149 per verblijf van twee personen
Tweedaags Kerstarrangement
Aankomst: woensdag 25 december 2019
Vertrek: donderdag 26 december 2019
Ontvangst met warme chocolademelk & Glühwein met diverse lekkernijen in ons
sfeervolle Grand Café
Overnachting in een comfortabele kamer voorzien van alle gemakken
Aperitief
Vijfgangendiner inclusief amuse en spoom
Live muziek tijdens het diner
Uitgebreid kerstontbijt
Prijs:
€ 149,50 per persoon op basis van twee personen per kamer
€ 299 per verblijf van twee personen

Tweedaags Kerstarrangement
Aankomst: donderdag 26 december 2019
Vertrek: vrijdag 27 december 2019
Ontvangst met warme chocolademelk & Glühwein met diverse lekkernijen in ons
sfeervolle Grand Café
Overnachting in een comfortabele kamer voorzien van alle gemakken
Aperitief
Vijfgangendiner inclusief amuse en spoom
Live muziek tijdens het diner
Uitgebreid kerstontbijt
Prijs:
€ 142,00 per persoon op basis van twee personen per kamer.
€ 284 per verblijf van twee personen.

Sylvester arrangement in Bilderberg Grand Hotel Wientjes
Bruisend het nieuwe jaar beginnen in Zwolle! Vier de jaarwisseling samen met uw partner,
vrienden of familie in dit gastvrije hotel. Nadat u bent aangekomen is het tijd voor een
welkomstdrankje in ons sfeervolle Grand Café. Hier kunt u samen met vrienden, familie of uw
gezin even heerlijk bijpraten.
Om 18.00 uur nodigen we u uit voor een smakelijk diner, welke geheel in stijl van de avond
wordt geserveerd. Vanaf 21.00 uur is er live muziek in ons Grand Café en mogen de voetjes
van de vloer! Wilt u het liever wat rustiger houden is dit ook mogelijk, er zijn genoeg zitjes om
in te toeven en te relaxen.
Tijdens de avond verzorgt onze chef diverse hapjes. Om middernacht is het tijd voor bubbels,
oliebollen, appelflappen en vuurwerk! Daarna is er nog even de gelegenheid om te dansen en
een slaapmutsje te nemen.
Na een uitgeruste nacht kunt u het nieuwe jaar goed beginnen met een uitgebreid ontbijtbuffet
waar u tot 12.00 uur gebruik van kunt maken. U heeft de mogelijkheid uw kamer tot 14.00 uur
aan te houden zodat u nog even van het hotel en de omgeving kunt genieten!
Aankomst: dinsdag 31 december 2019
Vertrek: woensdag 1 januari 2020
Overnachting in een comfortabele kamer
Ontvangst met een welkomstdrankje in ons sfeervolle Grand Café
Smakelijk driegangendiner met spetterend dessertbuffet
Twee drankjes tijdens het diner
Live muziek vanaf 21.00 uur
Na het diner, hapjes gedurende de avond
Om middernacht oliebollen, appelflappen, bubbels en vuurwerk
Uitgebreid ontbijtbuffet tot 12.00 uur
Late check-out tot 14.00 uur
Prijs:
€ 174.50 per persoon op basis van twee personen per kamer
€ 349 per verblijf met twee personen

Extra informatie:
Arrangementsprijzen zijn inclusief BTW maar exclusief toeristenbelasting á € 0,60 per
persoon per nacht en service charge á € 2,20 per volwassene per nacht.
Kinderkorting:
Kinderen van 0-3 jaar verblijven gratis, mits zij op de kamer van de ouders verblijven.
Kinderen van 4-12 jaar ontvangen 50% korting op het arrangement. Voor de
beschikbaarheid van familiekamers verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te
nemen.
Reserveren:
Reserveren is mogelijk via www.bilderberg.nl/feestdagen. Voor meer informatie kunt u
telefonisch contact met ons opnemen via 038 425 4254 of per mail via
wientjes@bilderberg.nl

