
DE FEESTDAGEN BIJ BILDERBERG RÉSIDENCE GROOT HEIDEBORGH
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. 
 
 

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

➢ Vrij gebruik van onze faciliteiten, zoals het zwembad, de fitness en sauna
 
 

€ 549 per persoon op basis van één persoon op een Deluxe kamer 
€ 375 per persoon op basis van twee personen op een Deluxe kamer

 
 

VIER DE FEESTDAGEN

:

Bij Bilderberg Re'sidence Groot Heideborgh



:

Feestdagen bij Bilderberg 
bilderberg.nl/feestdagen

 
 

ALGEMENE INFORMATIE
➢ 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.

➢ Voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar wordt een toeslag van €12,50 per nacht
berekend voor het bijplaatsen van een babybed. 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. Honden zijn niet toegestaan in ons restaurant of wellness

centre en zwembad. 
➢ 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 20 december 2022.

 
 

RESERVEREN
Reserveren is mogelijk via www.grootheideborgh.nl. Liever persoonlijk advies 

of reserveren? Bel met 0577 - 462700 of via de e-mail: 
frontoffice@bilderberg-grootheideborgh.nl

 
 
 

http://www.grootheideborgh.nl/
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