Vier de kerstdagen in Hotel De Bilderberg in ‘Hygge’ sfeer
In een sprookjesachtige omgeving met de Veluwe als achtertuin ligt het bijzondere
Hotel De Bilderberg. Hier geniet u van de heerlijkste gerechten en de mooiste wijnen
en een sfeervolle ambiance. Hotel De Bilderberg is dé locatie om de kerstdagen door
te brengen. Gezellig met z’n tweeën of met familie en vrienden. U geniet van heerlijke
diners in Julia’s Kitchen of Trattoria Artusi en van een sfeervolle Hygge diner in een
prachtige ambiance. Ontspannen kunt u bij de open haard in B’s Bar of breng tijd door
in de sauna en het binnenzwembad. Of haal een frisse neus tijdens een stevige
wandeling in de Bilderberg bossen. Tijdens de kerstdagen bent u van harte welkom
voor een ontspannen verblijf in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek.
Kerstavond
U wordt ontvangen met warme chocolademelk. In de avond kunt u gebruik maken van
een driegangendiner in Julia’s Kitchen of een viergangendiner in Trattoria Artusi *).
Eerste kerstdag
Vanaf 08.00 uur serveren wij koffie, thee, jus d’orange met croissants en kerststol voor
de ‘vroege vogels’. Vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur serveren wij een uitgebreide
kerstbrunch. Vanaf 17.30 uur ontvangen wij u in onze Hygge kas voor een sprankelend
aperitief met amuses. ’s Avonds geniet u van een gastronomisch viergangendiner in
Julia’s Kitchen of een Italiaans vijfgangendiner in Trattoria Artusi *), omlijst met
sfeervolle muziek.
Tweede kerstdag
Op tweede kerstdag starten we de dag met een uitgebreid kerstontbijt. Tussen 12.00
uur en 15.00 uur is er een tocht in de huifkar naar Kasteel Doorwerth voor erwtensoep
en een bezoek aan het Kasteel. Vanaf 18.00 uur kunt u genieten van een geheel
verzorgde Table d’Hôtes avond in de sfeervolle Hygge stijl of een Italiaans
vijfgangendiner in Trattoria Artusi *).
Derde kerstdag
U sluit de kerstdagen af met een heerlijk ontbijt voordat u voldaan huiswaarts keert.

Hygge Kas
Stel je voor: een glazen kas, gevuld met lichtjes en warmte. Op de achtergrond het
statige Hotel De Bilderberg en haar prachtige bossen. Binnen lange, rijk versierde
tafels vol smaakvolle gerechten. Een plek om tijdens de feestdagen samen te komen,
te vieren en te proosten. In de sfeer van Hygge – de Deense knusheid – maken wij
uw feestdagen compleet.

Julia’s Kitchen
Beleef Julia’s Kitchen. Een Frans Amerikaanse keuken met een knipoog naar de
fifties. Het menu biedt het beste van twee werelden. Met een verwijzing in de
gerechten naar de jaren ‘50 toen het nog vanzelfsprekend was dat de gerechten puur
en seizoensgebonden waren. De ingrediënten die worden gebruikt zijn daarom
afkomstig van lokale leveranciers met passie voor hun vak. In Julia’s Kitchen geniet u
van unieke gerechten bereid met lokale ingrediënten in een sfeervolle ambiance.

Trattoria Artusi
Beleef de typische sfeer die zo kenmerkend is voor de eetgelegenheden in Italië in
Trattoria Artusi. U herkent de vloer uit de Marken, de wijnkasten uit Toscane en de
schilderijen die het Italiaanse leven uitbeelden. Het vernoemen van de Trattoria naar
de fameuze Pellegrino Artusi schept ook verplichtingen. De keukenbrigade werkt
iedere dag weer aan het hooghouden van de reputatie van deze achttiende-eeuwse
culinaire schrijver; de herkenbare Italiaanse keuken zonder franje en met veel smaak.
Proef pure Italiaanse wijnen en zoals het in vele Trattoria’s betaamt, van zeer
betaalbaar tot zeldzaam en exclusief. Het oprechte gastheerschap van het team
maakt uw belevenis compleet.

Kerstarrangementen
Kerstarrangement Deluxe
Aankomst: dinsdag 24 december 2019
Vertrek: vrijdag 27 december 2019
➢ Driemaal een overnachting in een comfortabele tweepersoonskamer
➢ Ontvangst met warme chocolademelk
➢ Driegangendiner in Julia’s Kitchen op kerstavond
➢ Uitgebreide kerstbrunch op eerste kerstdag
➢ Aperitief met amuses op eerste kerstdag voorafgaand aan het diner
➢ Viergangendiner in Julia’s Kitchen op eerste kerstdag
➢ Geheel verzorgde Table d’Hôtes avond in de sfeervolle Hygge stijl op tweede
kerstdag
➢ Het Bilderberg kerstontbijt op tweede en ‘derde’ kerstdag
➢ Deelname aan de activiteiten
Prijs:
€ 389 per persoon op basis van twee personen per kamer
€ 778 per verblijf met twee personen

Driedaagse kerstarrangementen
Aankomst: dinsdag 24 december 2019
Vertrek: donderdag 26 december 2019
➢ Tweemaal een overnachting in een comfortabele tweepersoonskamer
➢ Ontvangst met warme chocolademelk
➢ Driegangendiner in Julia’s Kitchen op kerstavond
➢ Uitgebreide kerstbrunch op eerste kerstdag
➢ Aperitief inclusief amuses op eerste kerstdag
➢ Een viergangendiner in Julia’s Kitchen op eerste kerstdag
➢ Het Bilderberg kerstontbijt op tweede kerstdag
Prijs:
€ 274 per persoon op basis van twee personen per kamer
€ 548 per verblijf met twee personen

Aankomst: woensdag 25 december 2019
Vertrek: vrijdag 27 december 2019
➢ Tweemaal een overnachting in een comfortabele tweepersoonskamer
➢ Ontvangst met warme chocolademelk.
➢ Aperitief met amuses op eerste kerstdag voorafgaand aan het diner
➢ Viergangendiner in Julia’s Kitchen op eerste kerstdag
➢ Geheel verzorgde Table d’Hôtes avond in de sfeervolle Hygge stijl op tweede
kerstdag
➢ Tweemaal Het Bilderberg kerstontbijt
➢ Deelname aan de activiteiten
Prijs:
€ 274 per persoon op basis van twee personen per kamer
€ 548 per verblijf met twee personen

Tweedaagse kerstarrangementen
Aankomst: dinsdag 24 december 2019
Vertrek: woensdag 25 december 2019
➢ Overnachting in een comfortabele tweepersoonskamer
➢ Ontvangst met warme chocolademelk
➢ Driegangendiner in Julia’s Kitchen op kerstavond
➢ Uitgebreide kerstbrunch op eerste kerstdag
Prijs:
€ 119 per persoon op basis van twee personen per kamer
€ 238 per verblijf met twee personen
Aankomst: woensdag 25 december 2019
Vertrek: donderdag 26 december 2019
➢ Overnachting in een comfortabele tweepersoonskamer
➢ Ontvangst met warme chocolademelk
➢ Aperitief inclusief amuses op eerste kerstdag
➢ Viergangendiner in Julia’s Kitchen
➢ Het Bilderberg kerstontbijt
➢ Deelname aan de activiteiten
Prijs:
€ 139 per persoon op basis van twee personen per kamer
€ 278 per verblijf met twee personen
Aankomst: donderdag 26 december 2019
Vertrek: vrijdag 27 december 2019
➢ Overnachting in een comfortabele tweepersoonskamer
➢ Geheel verzorgde Table d’Hôtes avond in de sfeervolle Hygge stijl
➢ Het Bilderberg kerstontbijt
➢ Deelname aan de activiteiten
Prijs:
€ 139 per persoon op basis van twee personen per kamer
€ 278 per verblijf met twee personen

Dinsdag 24 december – woensdag 25 december
Overnachting inclusief kerstbrunch vanaf
➢ € 82,50 per persoon op basis van twee personen per kamer
➢ € 165 per verblijf met twee personen
Woensdag 25 december – donderdag 26 december
Overnachting inclusief Het Bilderberg kerstontbijt vanaf
➢ € 77,50 per persoon op basis van twee personen per kamer
➢ € 155 per verblijf met twee personen
Donderdag 26 december – vrijdag 27 december
Overnachting inclusief Het Bilderberg kerstontbijt vanaf
➢ € 67 per persoon op basis van twee personen per kamer
➢ € 134 per verblijf met twee personen
*) Supplementen Trattoria Artusi
- Het is op kerstavond mogelijk om gebruik te maken van een viergangendiner
in Trattoria Artusi tegen een meerprijs van € 19 per persoon.
- Op zowel eerste en tweede kerstdag kunt u genieten van een vijfgangendiner
in Trattoria Artusi tegen een meerprijs van € 25 per persoon per dag.
Kerstaanraders
- Burgers’ Zoo Arnhem
- Kerst in Ouwehands Dierenpark in Rhenen
- Nationale Park De Hoge Veluwe met het Kröller-Müller Museum
- Wandelen in de Bilderberg bossen

Geniet van een feestelijk en ongedwongen Oud & Nieuw in Hotel De
Bilderberg
Met dit arrangement beleeft u een spectaculaire jaarwisseling! Speciaal voor deze
feestelijke dagen hebben wij een knallend arrangement voor u samengesteld. Geheel
in stijl zoals u dat van ons mag verwachten. Oudejaarsavond vieren we met een glas
champagne, vers gebakken oliebollen en een spetterende feestavond. Zo gaat u goed
het nieuwe jaar in!
Oud & Nieuw arrangement
Aankomst: dinsdag 31 december 2019
Vertrek: woensdag 1 januari 2020

➢

➢ Een overnachting in een comfortabele tweepersoonskamer
➢ Ontvangst met oliebollen en glühwein
➢ Aperitief in onze sfeervolle Hygge kas met aansluitend een
viergangendiner in Julia’s Kitchen
Om 22.00 vertrekt de bus naar Kasteel Doorwerth en barst het feest
los met een DJ en om middernacht champagne
➢ Een uitgebreid Bilderberg Nieuwjaarsontbijtbuffet
Feestelijke kleding zien wij als een compliment

Prijs:
€ 194 per persoon op basis van twee personen per kamer
€ 388 per verblijf met twee personen
Oud & Nieuw arrangement
Aankomst: dinsdag 31 december 2019
Vertrek: woensdag 1 januari 2020
➢ Een overnachting in een comfortabele tweepersoonskamer
➢ Ontvangst met oliebollen en glühwein
➢ Aperitief in onze sfeervolle Hygge kas met aansluitend een
viergangendiner in Julia’s Kitchen
➢ Een uitgebreid Bilderberg Nieuwjaarsontbijtbuffet
Feestelijke kleding zien wij als een compliment
Prijs:
€ 145 per persoon op basis van twee personen per kamer
€ 290 per verblijf met twee personen

Supplement voor het viergangendiner in Trattoria Artusi bedraagt € 25
per persoon.
Oud & Nieuw overnachting en ontbijt
Aankomst: dinsdag 31 december 2019
Vertrek: woensdag 1 januari 2020
➢ Ontvangst met oliebollen en glühwein
➢ Een overnachting in een comfortabele tweepersoonskamer
➢ Een uitgebreid Bilderberg Nieuwjaarsontbijtbuffet.
Prijs vanaf:
€ 99 per persoon op basis van twee personen per kamer
€ 198 per verblijf met twee personen
Feestelijke kleding zien wij als een compliment

Algemene voorwaarden (Kerst en Oud & Nieuw)
-

-

-

-

Alle prijzen zijn gebaseerd op basis van een verblijf met twee personen in
een comfort kamer. Reist u alleen, dan bereken wij een eenpersoonstoeslag
van € 35 per kamer per nacht. Alle tarieven van de overnachtingen zijn
exclusief toeristenbelasting à € 2,05 per persoon per nacht en exclusief
service charge à € 2,20 per volwassene per nacht.
Kinderen t/m 3 jaar kunnen gratis mee (op basis van logies) en kinderen van
4 t/m 11 jaar krijgen een korting van 50% op de arrangementen /
overnachtingprijzen, mits zij op een kamer verblijven van twee volbetalende
gasten. Voor onze jonge gasten serveren wij een kindermenu. Kinderen
vanaf 12 jaar worden als volwassenen berekend.
Onze comfortabele hotelkamers zijn geschikt voor 2 volwassen en maximaal
1 kind t/m 3 jaar. Indien u met kinderen vanaf 4 jaar op de kamer wenst te
verblijven, dienen wij een Deluxe kamer te reserveren bij één kind en een
Junior Suite bij twee kinderen.
Meerprijs van een Deluxe kamer bedraagt € 25 per kamer per nacht.
Meerprijs van een Junior Suite bedraagt € 50 per kamer per nacht.
Tussen Kerst en Oud & Nieuw en na Nieuwjaarsdag zijn wij gewoon
geopend. Vraagt u ons naar de mogelijkheden indien u uw verblijf met één of
meerdere nachten wilt uitbreiden.
Wij beschikken over fiets- en wandelroutes (kosteloos).
Gebruik van hotelfaciliteiten inbegrepen; binnenzwembad, sauna, Turks
stoombad en fitness.
Huisdieren zijn toegestaan tegen een toeslag van € 25 per huisdier per nacht.
Echter niet toegestaan in de restaurants.
Dranken tijdens de Hygge avond op tweede kerstdag zijn inbegrepen (bier,
wijn, assortiment fris, koffie & thee).
Met Oud&Nieuw is er geen vuurwerk in zowel het hotel als bij Kasteel
Doorwerth

Reserveren
Voor het maken van een reservering of voor meer informatie kunt u contact
opnemen met onze receptie via het telefoonnummer 026 - 339 63 33 of via
bilderberg@bilderberg.nl.

