Vier de kerstdagen in Hotel De Bilderberg
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SAUNA ZIJN GEOPEND

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, ook nu, dé locatie om de
kerstdagen door te brengen. Gezellig met z’n tweeën of met familie en vrienden in
intieme sferen. U geniet van heerlijke, geheel verzorgde, diners. Ontspannen kunt u
bij de open haard in B’s Bar, breng tijd door in de sauna en het binnenzwembad, of
haal een frisse neus tijdens een wandeling in de Bilderbergbossen. 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 geheel traditioneel driegangendiner in Julia’s Kitchen, omlijst door sfeervolle
muziek.
Eerste kerstdag
Vanaf 08.00 uur serveren wij koffie, thee, jus d’orange met croissants en kerststol voor
de ‘vroege vogels’. Vanaf 11.00 uur serveren wij een uitgebreide kerstbrunch. ‘s
Middags kunt u zich mee laten voeren door de verhalen van de verhalenverteller bij
de vuurkorf. Zowel voor kinderen als voor de volwassen is dit een bijzondere ervaring.
‘s Avonds geniet u van een geheel verzorgd Italiaans vijfgangendiner in Julia’s
Kitchen, omlijst met live muziek.
Tweede kerstdag
Op tweede kerstdag starten we de dag met een uitgebreid kerstontbijt. ’s Middags
nemen wij u mee in een wandeling naar Kasteel Doorwerth waar er genoten kan
worden van “Koek en Zopie” waarna er door de prachtige omgeving weer onder
begeleiding terug wordt gewandeld naar Hotel de Bilderberg. ‘s Avonds serveren wij
een geheel verzorgd viergangendiner met producten uit de streek, omlijst door
sfeervolle muziek.
Derde kerstdag
U sluit de kerstdagen af met een heerlijk ontbijt voordat u voldaan huiswaarts keert.

Kerstarrangementen
Kerstarrangement Deluxe
Aankomst: donderdag 24 december 2020
Vertrek: zondag 27 december 2020
 Driemaal een overnachting in een comfortabele tweepersoonskamer
 Ontvangst met warme chocolademelk
 Traditioneel driegangendiner op kerstavond inclusief wijnarrangement,
tafelwater en koffie/thee na het diner
 Uitgebreide kerstbrunch op eerste kerstdag
 Aperitief met amuses op eerste kerstdag
 Italiaans vijfgangendiner op eerste kerstdag inclusief wijnarrangement,
tafelwater en koffie/thee na het diner
 Viergangen “streekproducten” diner op tweede kerstdag inclusief
wijnarrangement, tafelwater en koffie/thee na het diner
 Het Bilderberg Kerstontbijt op tweede en ‘derde’ kerstdag
 Deelname aan de activiteiten
Prijs:
€ 509 per persoon op basis van twee personen per kamer

Algemene voorwaarden
-

-

-

-

-

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 € 20 per kamer per nacht inden u op een eenpersoonskamer verblijft en
€ 35.00 indien u op een tweepersoonskamer verblijft. Alle tarieven van de
overnachtingen zijn exclusief toeristenbelasting à € 2,10 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.
Bij de diners is er een wijnarrangement inbegrepen in het arrangement,
uiteraard kunnen wij ook een alcoholvrij dranken arrangement samen stellen.
Onze comfortabele en Deluxe hotelkamers zijn geschikt voor 2 volwassen en
maximaal 1 kind t/m 11 jaar. Indien u met meerdere kinderen komt, dient u
een Junior Suite te reserveren.
Meerprijs van een Deluxe kamer bedraagt € 25 per kamer per nacht.
Meerprijs van een Junior Suite bedraagt € 50 per kamer per nacht.
Wilt u uw kerst verlengen? Vraagt u ons naar de mogelijkheden indien u uw
verblijf met één of meerdere nachten wilt verlengen.
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.
Het aantal hotelkamers hiervoor is beperkt. Huisdieren zijn niet toegestaan in
het restaurant.
Feestelijke kleding zien wij als een compliment

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.

