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3=2 Staycation mini vakantie in Breda

3=2 Aanbieding in Breda
Dit Staycation arrangement dat wij speciaal voor jullie hebben samengesteld. Wij verwelkomen jullie graag in ons hotel in hartje Breda. Met
deze 3=2 aanbieding verblijven jullie extra voordelig en kunt u als nog genieten van een heerlijke vakantie in eigen land.

Kom tot rust in het 4-sterren hotel
In het bruisend hart van Bourgondisch Breda wacht u een hartelijk welkom in ons hotel. U ervaart hier de warme gastvrijheid en het comfort
van een 4-sterren familiehotel. Wij bieden u de rust van een lommerrijke locatie, een behaaglijke ambiance, persoonlijke service en alle
faciliteiten die u zich kunt wensen. Het kleurrijke aanbod van de Bredase binnenstad ligt praktisch in onze achtertuin.
Ontdekken, beleven, proeven en genieten… Ons Restaurant Orange met geïntegreerde bar is een lust voor het oog én uw smaakpapillen!
Artistiek design, down to earth materialen en frisse kunst vormen het verkwikkend decor voor een culinaire reis langs geuren, kleuren en
smaken. De kaart loopt van eerlijke en lokale producten tot spannende wereldse gerechten. Alles is vers en vernieuwend bereid. Voor
een aperitiefje of borrel schuift u aan bij de bar. Wij leggen u graag in de watten. Uiteraard zijn alle geldende maatregelen in acht genomen
en houden wij ons aan de 1,5 meter afstand regel.

Overnacht in een comfortabele hotelkamer
Een comfort kamer, een superior kamer, een luxe suite of de bruidssuite: bij ons heeft u altijd een rustpunt om in thuis te komen. Al onze
kamers zijn gestoffeerd in een warme kleurstelling, met hier en daar wat sprekende accenten. Zacht tapijt en rijke stoffen zijn gemixt met
hout- en natuursteen(look) materialen. De kuipstoeltjes zitten opvallend comfortabel en de boxspring bedden staan garant voor een goede
nachtrust. U heeft alles binnen handbereik om gerieflijk te ontspannen. Onze kamers zijn rookvrij en voldoen aan internationale standaarden
en duurzaamheid.

Bij dit 3=2 Staycation arrangement is inbegrepen:
Keyserlijke bubbels in onze bar/ ons zonnige terras
1x Een 3-gangen diner op de 1e avond
3 Overnachtingen
3x Ontbijt
Fietsroutes en stadsinformatie
Late check-out tot 13:00

Aanbieding 3=2 Prijs: € 135,- p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Exclusief toeristenbelasting
Interesse in een langer verblijf in ons hotel? Boek dan de 5=4 aanbieding à € 230,- p.p.
De prijs van dit 3=2 Staycation arrangement is geldig tot 1 september 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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