
DE FEESTDAGEN BIJ BILDERBERG HOTEL 'T SPEULDERBOS
Vier de kerstdagen midden in de natuur en ervaar het mooie winterlandschap van

de Veluwe. Geniet met uw gezin, familie en vrienden van een verzorgd Kerst
arrangement. Vanuit het hotel wandelt u direct de prachtige Veluwse bossen in en

ontdekt u het winterse leven in het bos.
 
 

KERSTARRANGEMENT
Aankomst: Zaterdag 24 december 2022

Vertrek: Dinsdag 27 december 2022
 

➢ Driemaal een luxe hotelovernachting 
➢ Elke ochtend genieten van het kerstontbijt

➢ Op Kerstavond een culinair driegangendiner in het restaurant
➢ Op Eerste Kerstdag een culinair vijfgangendiner in het restaurant
➢ Op Tweede Kerstdag een culinair viergangendiner in het restaurant

➢ Een speelkamer voor de kinderen is aanwezig
➢ Vrij gebruik van zwembad en sauna 

 
 

€ 549 per persoon op basis van één persoon op een comfortabele tweepersoonskamer
€ 375 per persoon op basis van twee personen op een comfortabele tweepersoonskamer

 

VIER DE FEESTDAGEN

:

Bij Bilderberg Hotel 't Speulderbos



Prijzen zijn gebaseerd op een verblijf met twee personen in een comfortabele
hotelkamer, exclusief service charge € 2,90 p.p.p.n. en gemeentelijke
heffingen € 1,10 p.p.p.n.
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.
Dagelijks verwachten wij onze gasten gezamenlijk om 19.00 uur voor het
diner.
Er zal geen muzikale omlijsting zijn tijdens het diner.
Roomservice is niet beschikbaar. 
Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 22 december 2022. 

ALGEMENE INFORMATIE:

 
 

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

:

Feestdagen bij Bilderberg 
bilderberg.nl/feestdagen

mailto:frontoffice@bilderberg-hotelspeulderbos.nl

