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Gezellig Familieweekend in Den Haag - Inclusief entree
Madurodam

Familieweekend in Den Haag
Op zoek naar een gezellig familieweekend? Boek dit heerlijke weekendje weg naar Den Haag. In het arrangement is een entreekaartje voor
Madurodam inbegrepen. Scheveningen is op een steenworp afstand gelegen dus leuk om een bezoekje aan te brengen.

Het hotel en de faciliteiten
Het sfeervolle hotel in Den Haag staat garant voor een heerlijk verblijf. Wanneer u de omgeving wilt ontdekken, kunt u gebruikmaken van onze
fiets- en e-bikeverhuur. Na het fietsen of wandelen, kunt u onder het genot van een heerlijk drankje tot rust komen in de gezellige bar en
lounge. Tevens beschikt het hotel over comfortabele hotelkamers en een sfeervol ontbijtrestaurant.

Kamers
De comfort twin kamer met bad is modern en comfortabel ingericht. De tweepersoonskamer comfort beschikt over twee
eenpersoonsbedden, een flatscreentelevisie en koffie- en theefaciliteiten. De badkamer is ingericht met toilet, bad en douche ineen en een
föhn.
De comfort tweepersoonskamer met bad is modern en comfortabel ingericht. De kamer beschikt over een tweepersoonsbed, een
flatscreentelevisie en koffie- en theefaciliteiten. De badkamer is ingericht met toilet, bad en douche ineen en een föhn.
De luxe twinkamer met bad is modern en comfortabel ingericht. De luxe twinkamer met bad beschikt over twee eenpersoonsbedden, een
flatscreentelevisie, een bureau met zitje en koffie- en thee faciliteiten. De badkamer is ingericht met toilet, bad en douche ineen en een föhn.
De junior suite is sfeervol en ruim ingericht. De junior suite beschikt over een tweepersoonsbed, een flatscreentelevisie, een bureau met zitje,
koffie- en theefaciliteiten en een whirlpool. De badkamer is ingericht met toilet en douche.
De familiekamer is modern en comfortabel ingericht. De familiekamer beschikt over een connectingdoor, waarvan 1 kamer met twee
eenpersoonsbedden, en 1 kamer met een tweepersoonsbed. Iedere kamer beschikt over een badkamer, een flatscreentelevisie, een bureau
met zitje en koffie- en theefaciliteiten. De badkamers zijn ingericht met toilet en bad/douche combinatie.
De royal suite is sfeervol en ruim ingericht. De royal suite beschikt over een kingsize bed, een bureau met zitje, een bank, koffie- en
theefaciliteiten en een jacuzzi. De badkamer is ingericht met toilet en douche.
De luxe tweepersoonskamer met bad is modern en comfortabel ingericht. De luxe tweepersoonskamer met bad beschikt over een
tweepersoonsbed, een flatscreentelevisie, bureau met zitje en koffie- en theefaciliteiten. De badkamer is ingericht met toilet, bad en douche
ineen en een föhn.

Dit arrangement is inclusief:
Ontvangst met een kopje koffie of thee
2 x overnachting
2 x uitgebreid ontbijtbuffet
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1 x entree voor Madurodam
Informatiepakketje met stadsplattegrond van Den Haag
Gratis WiFi

Prijs: vanaf € 141 p.p. op basis van een comfort twin kamer met bad
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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