Stijlvol genieten van een Oud & Nieuw arrangement
in de prachtige omgeving van Bilderberg Hotel ‘t Speulderbos
Vier de jaarwisseling midden in de natuur en ervaar het mooie winterlandschap van de Veluwe.
Geniet met uw familie, vrienden en huisdieren van een geheel verzorgd Oud & Nieuw
arrangement.

Tweedaags Oud & Nieuw arrangement
Aankomst: vrijdag 31 december 2021
Vertrek: zaterdag 1 januari 2022
➢ Ontvangst met Glühwein, oliebollen en appelflappen.
➢ Culinair driegangendiner in het live cooking restaurant.
➢ Consumpties uit het Hollands assortiment zijn inbegrepen tussen 18.00 en 00.00 uur.
➢ Een feestelijke toost met oliebollen om het nieuwe jaar in te luiden in het Grand Café
om 00.00 uur.
➢ Een overnachting in een comfortabele hotelkamer.
➢ Het uitgebreide Bilderberg ontbijtbuffet.
➢ Uitslapen op nieuwjaarsdag; ontbijt tot 11.30 uur en check out om 12.00 uur.
➢ Vrij gebruik van faciliteiten zoals zwembad en fitness.
Prijs:
€ 192,50 per persoon op basis van twee personen op een kamer
€ 385 per verblijf met twee personen.
Extra informatie
• Prijzen zijn gebaseerd op een verblijf met twee personen in een comfortabele
hotelkamer, exclusief Service charge € 2,20 p.p.p.n. en gemeentelijke heffingen €
1,08 p.p.p.n.
• Meerprijs tweepersoonskamer voor enkel gebruik bedraagt € 25 per kamer per nacht.
• Kinderen van 0 tot en met 3 jaar verblijven gratis. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar
ontvangen een korting van 50% op de arrangementsprijs, mits zij bij twee betalende
volwassenen op de kamer verblijven.
• Honden zijn van harte welkom tijdens uw verblijf. De meerprijs hiervoor bedraagt € 25
per hond per nacht.
• Bilderberg Hotel ’t Speulderbos is zelf met Oud & Nieuw een vuurwerkvrij hotel. Echter
staan wij niet garant voor het vuurwerk en geluiden wat in de omgeving geproduceerd
wordt.
• Er zal geen muzikale omlijsting zijn tijdens Oud & Nieuw.
Reserveren
Voor meer informatie of het maken van een reservering kunt u bellen met 0577 - 46 15 46 of
via de e-mail: frontoffice@bilderberg-hotelspeulderbos.nl.

