Christmas Rhythm
Dinsdag 24 december 2019
* Een warm welkom met koffie of thee en lekkernijen in onze
‘Kingstreet Lounge’
* Aperitief met amuses voorafgaand aan uw diner
* Culinair driegangen diner inclusief walking dessert en bijpassend wijn- en
waterarrangement
* Mogelijkheid tot het bezoek aan de nachtmis, inclusief vervoer
* Glühwein met lekkernij bij terugkeer uit nachtmis
* Overnachting in een comfortabele hotelkamer
Rhythm
* Akoestische live muziek zorgt tijdens het diner voor een fijne sfeer

Woensdag 25 december 2019
* Een uitgebreid kerstontbijtbuffet
* Waan uzelf een ware schutter en waag uw kansen met het boogschieten
* Een High tea van onze Engelse chef-kok Steve Sykes
* Een aperitief met amuses
* Culinair vijfgangen diner dansant met bijpassend wijn- en waterarrangement
(kledingadvies: feestelijke kleding)
* Overnachting in een comfortabele hotelkamer
Rhythm
* Een zangeres, begeleidt door een akoestisch trio, maakt het kerstgevoel tijdens
het diner compleet
Donderdag 26 december 2019
* Een uitgebreid kerstontbijtbuffet
* Verwarmend soepbuffet
* In de middag kunt u deelnemen aan de ‘Christmas Rhythm’ workshop
* Aperitief met amuses in de ‘Kingstreet Lounge’
* Vervoer per authentieke paardentram naar het naastgelegen Paleis het Loo
* Culinair vijfgangen diner met een bijpassend wijn- en waterarrangement in de
Balzaal van Paleis Het Loo (kledingadvies: black tie)
* Koffie of thee met friandises in het hotel
* Overnachting in een comfortabele hotelkamer
Rhythm
* Tijdens het aperitief geniet u van het optreden van een bijzonder koor uit
Apeldoorn met o.a. sfeervolle herkenbare kerstsongs
* Bij het diner, wegens succes herhaald, het duo Maartje & Dennis
Arrangementsprijzen
Aankomst 24 december – vertrek 25 december:
Aankomst 25 december – vertrek 26 december:
Aankomst 26 december – vertrek 27 december:
Aankomst 24 december – vertrek 27 december:

€ 169,00 per persoon
€ 249,00 per persoon
€ 239,00 per persoon
€ 645,00 per persoon

Alcoholvrije drank – spijs combinaties
Drinkt u geen alcohol? Uiteraard hebben wij ook hiervoor non-alcoholische
bijpassende dranken tijdens de diners. Vraag hier naar bij het maken van uw
reservering.
Wilt u langer in het Kerst ritme blijven? Verleng uw arrangement
De prijs voor een voor- of na overnachting bedraagt € 64,50 per persoon per
nacht, inclusief het ontbijtbuffet.
Bovengenoemde tarieven zijn gebaseerd op onze Comfort hotelkamers en exclusief
de toeristenbelasting van € 2,38 per persoon per nacht en de service charge van
€ 2,20 per persoon per nacht.
De toeslag voor enkel gebruik bedraagt € 40,00 per nacht.
Luxere kamertypes
* Royal Deluxe kamer: een luxe kamer voor net dat beetje meer
* Junior Suite: de perfecte combinatie van luxe en comfort
* Koninklijke Suite: verblijf in Koninklijke luxe in deze prachtige suites
* Keizerlijke Suite: voor een vorstelijk verblijf à la Tsaar Peter de Grote

€ 30,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 80,00

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
Huisdieren zijn toegestaan in de hotelkamer en de zitjes in de lounge, enkel het
gedeelte voor de haard (tegenover bij de receptie). De kosten bedragen € 25,00
per dier per nacht.
Reserveringen
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.

