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

Vierdaags Kerst arrangement
Aankomst: donderdag 24 december 2020
Vertrek: zondag 27 december 2020
➢ Ontvangst op 24 december met een glas bubbels in het Grand Café
➢ Op kerst avond een culinair vier gangen diner in het restaurant
➢ Op eerste kerstdag een culinair vijf gangen diner in het restaurant
➢ Op tweede kerstdag een diner in het Foodcourt restaurant (live cooking inclusief
warm en koud buffet)
➢ Driemaal een overnachting in een comfortabele hotelkamer.
➢ Driemaal het uitgebreide Bilderberg ontbijtbuffet.
➢ Vrij gebruik van faciliteiten zoals zwembad en fitness.
Prijs:
€ 377,50 per persoon op basis van twee personen op een kamer
€ 755,00 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 €
0,93 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.
• U thuis voelen is nog nooit zo belangrijk geweest. Daarom doet Bilderberg er
alles aan om u ook nu een gastvrij verblijf te bieden. Veilig, schoon én vertrouwd.
Ook met gepaste afstand onthalen onze medewerkers u met de gastvrijheid die
u van ons gewend bent. Wij volgen alle richtlijnen van het RIVM, en voor
eventuele vragen hierover kunt u terecht bij onze receptie.
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.

