
DE FEESTDAGEN BIJ BILDERBERG HOTEL DE KEIZERSKROON
Trek uw feestelijke kleding aan, want met de Eindejaars Arrangementen van
Bilderberg Hotel De keizerskroon wordt het een waar feest! Geniet van de

culinaire kerstdiners, uitgebreide kerstontbijten of geniet intens van de sfeervolle
en hartverwarmende ambiance. Een tocht met de luxe paardentram of de
smakelijke High Tea van onze chef-kok maken uw kerstbeleving compleet!

 
 

VIER DE FEESTDAGEN

:

 Bij Bilderberg Hotel De Keizerskroon

Kerstavond
24 december 2022

 

➢ Een warm welkom met koffie of thee en lekkernijen
in onze ‘Kingstreet Lounge’

➢ Mogelijkheid tot het bezoek aan de nachtmis, vervoer op eigen gelegenheid
➢ Glühwein met lekkernij bij terugkeer uit nachtmis
➢ Overnachting in een comfortabele hotelkamer

Eerste Kerstdag
25 december 2022

 

➢ Een uitgebreid kerstontbijtbuffet
➢ Een High Tea van onze Engelse chef-kok Steve Sykes

➢ Een aperitief met amuses
➢ Culinair vijfgangen dansant diner met bijpassend wijn- en waterarrangement

(kledingadvies: feestelijke kleding)
➢ Overnachting in een comfortabele hotelkamer

➢ Live muziek zorgt voor een fijne kerstsfeer tijdens het diner



:

Tweede Kerstdag
26 december 2022

 

➢ Een uitgebreid kerstontbijtbuffet
➢ In de middag maakt u een tocht met een luxe paardentram

➢ Verwarmend soepbuffet
➢ Aperitief met amuses in de ‘Kingstreet Lounge’

➢ Culinair vijfgangendiner met bijpassend wijn- en waterarrangement
➢ Overnachting in een comfortabele hotelkamer

 

Live muziek zorgt voor een fijne kerstsfeer tijdens het diner

A CHRISTMAS CAROL 2022
Tweedaagse Kerstarrangementen

Aankomst 24 december – vertrek 25 december: € 172,50 per persoon
Aankomst 25 december – vertrek 26 december: € 265 per persoon
Aankomst 26 december – vertrek 27 december: € 265 per persoon

 
Vierdaags Kerstarrangement

Aankomst 24 december – vertrek 27 december: € 675 per persoon

Bovenstaande prijzen zijn op basis van 2 personen per kamer
 



:

WILT U LANGER IN CHRISTMAS CAROL SFEER BLIJVEN? 
Verleng uw arrangement!

De prijs voor een extra overnachting bedraagt € 64,50 per persoon per nacht,
inclusief het ontbijtbuffet.

Bovengenoemde tarieven zijn gebaseerd op onze Comfort hotelkamers en
exclusief de toeristenbelasting van € 2,63 per persoon per nacht en de service
charge van € 2,90 per persoon per nacht. De toeslag voor enkel gebruik
bedraagt € 40,- per nacht.

LUXERE KAMERTYPES
➢ Royal Deluxe kamer: een luxe kamer voor net dat beetje meer € 40,-
➢ Junior Suite: de perfecte combinatie van luxe en comfort € 75,-
➢ Koninklijke Suite: verblijf in Koninklijke luxe in deze prachtige suites € 75,-

De genoemde toeslagen zijn per kamer per nacht. Alle luxere kamertypes zijn
voorzien van een ruime zithoek, badjassen met slippers en eigen koffie- en
theefaciliteiten. De suites zijn tevens voorzien van een Nespresso apparaat en
worden sfeervol aangekleed met een kerstboom.

HUISDIEREN
Het hotel is huisdiervrij.

Feestdagen bij Bilderberg 
bilderberg.nl/feestdagen

RESERVEREN
Voor overige mogelijkheden, extra informatie en reserveringen kunt u contact

opnemen met Bilderberg Hotel De Keizerskroon via 055-521 77 44 
of per mail: frontoffice@bilderberg-dekeizerskroon.nl


