Een sfeervolle Kerst bij Bilderberg Résidence Groot Heideborgh!
Stijlvol genieten in een prachtige omgeving.
Kerst bij Bilderberg Résidence Groot Heideborgh betekent genieten in stijl. De
perfecte plek om met uw gezin, familie of vrienden de gezelligste dagen van het jaar
door te brengen. Vanuit het hotel wandelt u direct de prachtige Veluwse bossen in,
en ontdekt u het winterse leven in het bos. Hoe u de kerstdagen ook invult, wij
zorgen voor een heerlijk verblijf.
Driedaags kerstarrangement
Op de dag van aankomst verwelkomen wij u met warme chocolademelk, glühwein
en diverse lekkernijen. 's Avonds verwelkomen wij u graag op onze Buitenplaats
voor een luxe, sfeervolle winter-BBQ.
Op Eerste Kerstdag geniet u ’s ochtends van Het Bilderberg Ontbijt. 's Middags is er
voor de actievelingen een winterse wandeling onder leiding van de boswachter.
Tijdens de wandeling vertelt hij u alles over het leven in en rondom de bossen bij ons
hotel. Wandelt u liever op Tweede Kerstdag, of beide dagen? De boswachter is er
beide dagen voor u.
's Avonds serveren wij een fantastisch vijfgangendiner in Restaurant Het Element.
Wij zorgen voor mooie livemuziek. De volgende ochtend na het ontbijt checkt u weer
uit.

Driedaags kerstarrangement
Aankomst: dinsdag 24 december 2019
Vertrek: donderdag 26 december 2019
➢ Ontvangst met warme chocolademelk, glühwein en lekkernijen
➢ Sfeervolle winter-BBQ op onze Buitenplaats
➢ Twee overnachtingen inclusief Het Bilderberg Ontbijt
➢ Winterse wandeling met de boswachter
➢ Vijfgangendiner in restaurant Het Element
Prijs:
€ 260 per volwassene op basis van twee personen per kamer
€ 520 per verblijf met twee personen

Tweedaags kerstarrangement
Op de dag van aankomst verwelkomen wij u met warme chocolademelk, glühwein
en diverse lekkernijen. 's Avonds verwelkomen wij u graag op onze Buitenplaats
voor een luxe, sfeervolle winter-BBQ.
Op Eerste Kerstdag geniet u ’s ochtends van Het Bilderberg Ontbijt. 's Middags is er
voor de actievelingen een winterse wandeling onder leiding van de boswachter.
Tijdens de wandeling vertelt hij u alles over het leven in en rondom de bossen bij ons
hotel.

Tweedaags kerstarrangement
Aankomst: dinsdag 24 december 2019
Vertrek: woensdag 25 december 2019
➢ Ontvangst met warme chocolademelk, glühwein en lekkernijen
➢ Sfeervolle winter-BBQ op onze Buitenplaats
➢ Overnachting inclusief Het Bilderberg Ontbijt
➢ Winterse wandeling met de boswachter
Prijs:
€ 115 per volwassene op basis van twee personen per kamer
€ 230 per verblijf met twee personen
Tweedaags kerstarrangement
Op de dag van aankomst verwelkomen wij u met warme chocolademelk, glühwein
en diverse lekkernijen. 's Avonds serveren wij een fantastisch vijfgangendiner in
Restaurant Het Element. Wij zorgen voor mooie livemuziek.
Op Tweede Kerstdag geniet u ’s ochtends van Het Bilderberg Ontbijt. 's Middags is
er voor de actievelingen een winterse wandeling onder leiding van de boswachter.
Tijdens de wandeling vertelt hij u alles over het leven in en rondom de bossen bij ons
hotel. Wandelt u liever op Eerste Kerstdag, of beide dagen? De boswachter is er
beide dagen voor u.

Tweedaags kerstarrangement
Aankomst: woensdag 25 december 2019
Vertrek: donderdag 26 december 2019
➢ Ontvangst met warme chocolademelk, glühwein en lekkernijen
➢ Overnachting inclusief Het Bilderberg Ontbijt
➢ Vijfgangendiner in restaurant Het Element
➢ Winterse wandeling met de boswachter

Prijs:
€ 160 per volwassene op basis van twee personen per kamer
€ 320 per verblijf met twee personen
Tweedaags kerstarrangement
Op de dag van aankomst verwelkomen wij u met warme chocolademelk, glühwein
en diverse lekkernijen. 's Avonds serveren wij een fantastisch viergangen diner in
Restaurant Het Element. Wij zorgen voor mooie livemuziek.
De volgende ochtend geniet u van een heerlijk Bilderberg Ontbijt. 's Middags is er
voor de actievelingen een winterse wandeling onder leiding van de boswachter.
Tijdens de wandeling vertelt hij u alles over het leven in en rondom de bossen bij ons
hotel. Wandelt u liever op Tweede Kerstdag, of beide dagen? De boswachter is er
beide dagen voor u.

Tweedaags kerstarrangement
Aankomst: donderdag 26 december 2019
Vertrek: vrijdag 27 december 2019
➢ Ontvangst met warme chocolademelk, glühwein en lekkernijen
➢ Overnachting inclusief Het Bilderberg Ontbijt
➢ Viergangendiner in restaurant Het Element
➢ Winterse wandeling met de boswachter
Prijs:
€ 140 per volwassene op basis van twee personen per kamer
€ 280 per verblijf met twee personen
Extra informatie
• De arrangementen zijn alleen geldig voor de genoemde aankomst- en
vertrekdata en verblijfsduur
• De prijs is gebaseerd op 2 personen per kamer
• De eenpersoonstoeslag bedraagt € 30,- per kamer per nacht
• Kinderen van 0-3 jaar verblijven gratis. De prijs voor een babybedje is € 15,per nacht. Kinderen van 4-11 jaar ontvangen 50% korting op de
arrangementsprijs, mits zij op de kamer van 2 volbetalende volwassenen
verblijven. Het kindertarief is inclusief het extra bed.
• Toeristenbelasting à € 0.91 per persoon per nacht en service charge à € 2.20
per volwassene per nacht zijn niet inbegrepen.
• Honden zijn van harte welkom. De meerprijs bedraagt € 25,- per hond per
nacht, inclusief hondenpakket op de kamer. Honden zijn niet toegestaan in
ons restaurant of wellness centre en zwembad.
• De infrarood cabine, solarium en sauna zijn tussen 08.00- 19.00 uur tegen
betaling te gebruiken. Van 19.00- 22.00 uur zijn deze vrij toegankelijk.

Reserveren
Voor het maken van een reservering of meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer 0577 46 27 00 of via e-mail: heideborgh.reception@bilderberg.nl.

Vier de jaarwisseling in de natuur
Op Oudejaarsdag beginnen wij eind van de middag met een ontvangst voor al onze
gasten op onze nieuwe Buitenplaats. Er staat warme glühwein en chocolademelk
voor u klaar, oliebollen en appelflappen ontbreken uiteraard niet. Vanaf 17.00 uur
zijn al uw drankjes inclusief (Hollands assortiment).
’s Avonds serveren wij een prachtig en vooral smakelijk buffet in Restaurant Het
Element. Na het diner staan croupiers voor u klaar om samen met u een gokje te
wagen op de roulette-, black jack- of pokertafel. Liever de voeten van de vloer?
Vanaf 22:00 uur gaat onze DJ het feest starten in het Grand Café, waarbij we samen
met u aftellen tot middernacht. Uiteraard luiden we het nieuwe jaar feestelijk in met
champagne en zullen we de gehele avond heerlijke hapjes serveren. Na een
geweldig begin van het nieuwe jaar is het rond 02:00 uur tijd om van uw nachtrust te
gaan genieten.
De volgende ochtend staat het Bilderberg Ontbijt voor u klaar en geniet u van een
late check out tot 12:00 uur.

Tweedaags Oud & Nieuw arrangement
Aankomst: dinsdag 31 december 2019
Vertrek: woensdag 01 januari 2020
➢ Ontvangst met Glühwein of warme chocolademelk, oliebollen en
appelflappen.
➢ Op 31 december zijn vanaf 17.00 uur zijn al uw drankjes inclusief (Hollands
assortiment)
➢ Luxe buffet op 31 december in Restaurant Het Element
➢ Waag een gokje op de roulette-, black jack- of pokertafel
➢ Feest in het Grand Café
➢ Een feestelijke toost om het nieuwe jaar in te luiden in het Grand Café
➢ Overnachting inclusief Het Bilderberg Ontbijt
Prijs:
€ 195 per volwassene op basis van tweepersoonsgebruik
€ 390 per verblijf met twee personen

Extra informatie
• De arrangementen zijn alleen geldig voor de genoemde aankomst- en
vertrekdata en verblijfsduur
• De prijs is gebaseerd op 2 personen per kamer
• De eenpersoonstoeslag bedraagt € 30,- per kamer per nacht
• Kinderen van 0-3 jaar verblijven gratis. De prijs voor een babybedje is € 15,per nacht. Kinderen van 4-11 jaar ontvangen 50% korting op de
arrangementsprijs, mits zij op de kamer van 2 volbetalende volwassenen
verblijven. Het kindertarief is inclusief het extra bed.
• Toeristenbelasting à € 0.91 per persoon per nacht en service charge à € 2.20
per volwassene per nacht zijn niet inbegrepen.
• Honden zijn van harte welkom. De meerprijs bedraagt € 25,- per hond per
nacht, inclusief hondenpakket op de kamer. Honden zijn niet toegestaan in
ons restaurant of wellness centre en zwembad.
• Van 17:00 – 02:00 uur zijn alle drankjes en hapjes inbegrepen. Wij serveren
Hollands assortiment (bier, wijn, fris, vruchtensappen, jenever, port, sherry,
vermouth)
• De infrarood cabine, solarium en sauna in ons wellness centre zijn tussen
08.00- 19.00 uur tegen betaling te gebruiken. Van 19.00- 22.00 uur zijn deze
vrij toegankelijk.
Reserveren
Voor het maken van een reservering of meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer 0577 - 46 27 00 of via e-mail: heideborgh.reception@bilderberg.nl.

