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2-daagse Kerstaanbieding aan de Overijsselse Vecht

Vier de Kerstdagen in het Vechtdal
Met deze Kerstaanbieding in het Vechtdal verblijft u 1 nacht op Kerstavond, Eerste Kerstdag of Tweede Kerstdag. Dit hotel is gelegen aan
rivier de Vecht in het plaatsje Ommen. Tijdens uw verblijf geniet u van een heerlijk Kerstdiner en wordt u ontvangen met een lekker glaasje
glühwein of chocolademelk met een Vechtdal lekkernij. Voor een fantastische Kerst bent u hier aan het juiste adres!

Het hotel en faciliteiten
Het hotel ligt op 200 meter van het treinstation van Ommen. De hotelkamers hebben een moderne inrichting, zithoek en overal in het hotel is
gratis Wi-Fi. Ontspan in het verwarmde binnenzwembad met zoutwaterbad, de Finse sauna, de infraroodcabine en het bubbelbad. Er is
een professioneel schoonheidssalon. Alle gasten krijgen korting op de toegangstickets voor de spa. Het centrum van Ommen is 10
minuten lopen. Het is minder dan 20 minuten rijden naar Dalfsen en Hardenberg. Zwolle bereikt u in 30 minuten rijden.

Overnachten in een van de comfortabele hotelkamers
Het hotel beschikt over 37 comfortabel ingerichte hotelkamers voor 1 of 2 persoonsgebruik. Het hotel biedt ruime luxe kamers voorzien van
bad en zitje voor een langer verblijf, maar ook kleinere functionele kamers voor een enkele overnachting. De kamers zijn van alle gemakken
voorzien: van boxspringbed tot draadloos internet.
Eenpersoonskamer: De eenpersoonskamers beschikken over een eenpersoonsbed, een bureau, een TV en Gebruik van gratis internet op
de kamer. De badkamer beschikt over een douche.
Comfort kamer (12m2): De comfort kamers beschikken over gescheiden bedden, een bureau, een TV, gebruik van gratis internet op de
kamer. De badkamer beschikt over een douche.
Deluxe kamer (16 m2): De deluxe kamers beschikken over gescheiden bedden, een bureau, een TV en gebruik van gratis internet op de
kamer. De badkamer beschikt over een bad en een douche. Een aantal van onze deluxe kamers beschikt over een balkon.
Superior kamer: De Superior kamers beschikken over gescheiden bedden of een tweepersoonsbed, een bureau, een apart zitje, een TV en
gebruik van gratis internet op de kamer. De badkamer beschikt over een bad en een douche. De Superior kamers zijn ruime kamers gelegen
aan de rustige zijde van het hotel.

Bij dit 2-daags Kerstarrangement aan de Vecht is inbegrepen:
Aankomst op 24 december 2020
Ontvangst met Glühwein of chocolademelk met een Vechtdal lekkernij
1 Overnachting in een comfortabele kamer
1x Een uitgebreid Kerstontbijt
Op Kerstavond een heerlijk á la carte diner (is niet bij de prijs inbegrepen en afhankelijk van uw keuze)
Gratis parkeren
Gratis WiFi

Prijzen:
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€ 55 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
€ 100 p.p. op basis van een 1-persoonskamer.
Optioneel bij te boeken:
Extra gang kaasplateau voor € 15 p.p.
Een glas Port voor € 9,50 p.p. of een glas dessertwijn voor € 7,50 p.p.
De prijs voor dit 2-daags Kerstarrangement is geldig met aankomst op 24 december 2020.

Wilt u liever aankomen op 25 december?
Aankomst op 25 december 2020
Ontvangst met Glühwein of chocolademelk met een Vechtdal lekkernij
1 Overnachting in een comfortabele kamer
1x Een uitgebreid Kerstontbijt
Een heerlijk 3-gangen diner op 1e Kerstdag
Gratis parkeren
Gratis WiFi

Prijzen:
€ 89 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
€ 139 p.p. op basis van een 1-persoonskamer.
Aankomst 25 december is helaas al vol geboekt.
Eventueel upgraden:
Wilt u het 3-gangen diner upgraden naar 4-gangen diner? Dit kan voor € 10 p.p. extra.
Wilt u het 3-gangen diner upgraden naar 5-gangen diner? Dit kan voor € 20 p.p. extra.
Optioneel bij te boeken:
Wijnarrangement bij uw 3-gangen diner voor € 22,50 p.p. per diner.
Wijnarrangement bij uw 4-gangen diner voor € 29,50 p.p. per diner.
Wijnarrangement bij uw 5-gangen diner voor € 35,50 p.p. per diner.
Extra gang kaasplateau voor € 15 p.p.
Een glas Port voor € 9,50 p.p. of een glas dessertwijn voor € 7,50 p.p.
De prijs voor dit 2-daags Kerstarrangement is geldig met aankomst op 25 december 2020.

Wilt u liever aankomen op 26 december?
Aankomst op 26 december 2020
Ontvangst met Glühwein of chocolademelk met een Vechtdal lekkernij
1 Overnachting in een comfortabele kamer
1x Een uitgebreid Kerstontbijt
Een heerlijk 3-gangen diner op 2e Kerstdag
Gratis parkeren
Gratis WiFi

Prijzen:
€ 89 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
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€ 129 p.p. op basis van een 1-persoonskamer.
Aankomst 26 december is helaas al vol geboekt.
Eventueel upgraden:
Wilt u het 3-gangen diner upgraden naar 4-gangen diner? Dit kan voor € 10 p.p. extra.
Wilt u het 3-gangen diner upgraden naar 5-gangen diner? Dit kan voor € 20 p.p. extra.
Optioneel bij te boeken:
Wijnarrangement bij uw 3-gangen diner voor € 22,50 p.p. per diner.
Wijnarrangement bij uw 4-gangen diner voor € 29,50 p.p. per diner.
Wijnarrangement bij uw 5-gangen diner voor € 35,50 p.p. per diner.
Extra gang kaasplateau voor € 15 p.p.
Een glas Port voor € 9,50 p.p. of een glas dessertwijn voor € 7,50 p.p.
Alle arrangementen zijn exclusief toeristenbelasting à € 2 p.p.p.n.
De prijs voor dit 2-daags Kerstarrangement is geldig met aankomst op 26 december 2020.
Geef bij uw reservering duidelijk aan welke aankomstdatum u wenst en of u een upgrade voor uw diner wenst en een
wijnarrangement.
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