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2-daags Gooische Vrouwen arrangement in Hilversum

Het Gooische Vrouwen arrangement
Slapen en dineren in een Gooische villa, genieten van een film in de gloednieuwe JT bioscoop of maak gebruik van de Gooische Vrouwen
Shopping fietsroute én een Goodie Bag vol met tips voor in het Gooi. Bent u klaar voor dit speciale arrangement? Boek dan bij ons dit super
leuke uitje en profiteer van onze mooie leuke aanbieding! Twijfel niet en boek nu!

Het hotel
Dit sfeervolle 3-sterren hotel is gelegen net buiten het centrum van Hilversum, midden in een rustige villawijk. Dit hotel biedt u gratis draadloos
internet en parkeergelegenheid. Het hotel is goed bereikbaar en ligt op 10 minuten loopafstand van Station Hilversum. Het hotel beschikt over
46 sfeervolle hotelkamers. Alle kamers zijn voorzien van een comfortabel bed, douche, toilet, LCD Tv, kluisje, koffie en thee faciliteiten en
telefoon. Alle kamers beschikken over gratis Wi-Fi.

De planning
U wordt ontvangen met een glas bubbels. Van 1 oktober tot en met 28 februari ontvangt u een bioscoopkaartje voor een film in de
gloednieuwe JT bioscoop. Van 1 maart tot en met 30 september gaat u genieten van de Gooische Vrouwen Shopping fietsroutes. U kunt
heerlijk genieten van een 3-gangen diner. Let wel op, op zondag is ons restaurant gesloten voor diner. Na het diner kunt u genieten van de
film, waarna u overnacht in een luxe kamer. 's Ochtends staat er een uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar. Bij vertrek krijgt u nog een goed
gevulde Goodie Bag van ons!

Bij dit Gooische vrouwen arrangement is inbegrepen:
Een glas Bubbels bij aankomst
1 Overnachting
1 x een uitgebreid ontbijtbuffet
1 x een 3-gangen diner*
Standaard bioscoop kaartje voor de gloednieuwe VUE bioscoop van 1 oktober tot en met 28 februari
De Gooische Vrouwen Shopping fietsroute inclusief 1 dag gratis fietshuur van 1 maart tot en met 30 september (elektrische fietsen niet
mogelijk)
Goodie Bag met tips voor in het Gooi
Gratis WIFI en parkeergelegenheid

Aanbieding: € 111,75 p.p. op basis van een 2-persoonskamer
€ 115,00 p.p. op basis van een 3-persoonskamer
De prijs is exclusief de toeristenbelasting.

Dit arrangement is te boeken met aankomst op alle dagen van de week, behalve de zondag op zondag is het restaurant gesloten.
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Wanneer u met 1 persoon gebruik wenst te maken van de kamer berekenen wij een toeslag van €35,00 voor dit arrangement

Handig om te weten
Elektrische fietsen behoren niet tot de mogelijkheden
Inchecken kan vanaf 15:00 uur op de kamer en uitchecken tot 12:00 uur
Eetwensen kan uiteraard rekening mee worden gehouden, geeft u bij uw reservering door of er allergien zijn of dat iemand vegetarisch is
Tijdens de periode dat restaurants niet geopend zijn in het hotel wordt er een tafel met 2 stoelen op uw kamer geplaatst, zodat u aan tafel
kunt ontbijten en dineren
Bij de fietsen krijgt u ook 5 fietsroutes die variëren van 12 tot 45 kilometer
De receptie is 24 uur per dag bemand
Het hotel ligt op zo'n 10 minuten lopen van het centrum van Hilversum
U mag de reservering ter plaatse betalen

De prijs van dit 2-daagse Gooische Vrouwen arrangement is geldig tot en met 30 december 2023 met uitzondering van de
feestdagen.
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