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Zenn Wellness aanbieding met Overnachting in 4-sterren hotel
aan Zee

Zenn Wellness aanbieding aan Zee
Even de tijd nemen om eens lekker bij te tanken? Boek dan deze Zenn Wellness aanbieding met heerlijke behandelingen, relaxen in de
sauna's en in het zwembad. Na deze heerlijke verwendag aan zee blijft u lekker een nachtje slapen en geniet u de volgende dag van een
uitgebreid ontbijtbuffet. Heeft u na uw verwendag nog zin om even uit te waaien dan ligt het strand op 100 meter van dit hotel.

Kamers
Het hotel beschikt over 365 kamers, deze zijn onderverdeeld in hotelkamers, appartementen, studio's en suites.
Het hotel beschikt over diverse type kamers. De standaard hotelkamers beschikken over 2 bedden, toilet, ligbad en/of douche, telefoon, LED
tv, kluisje en balkon of terras. Een aantal kamers beschikt over zeezicht, hiervoor geldt dan wel een toeslag.
Daarnaast zijn er een aantal suites waar een king-size bed, whirlpool, douche, toilet, telefoon, LED tv, minibar, kluisje en ruim balkon op
aanwezig is.
De appartementen zijn voorzien van 2, 4 of 6 bedden, toilet, douche en/of ligbad, keukenblok, koelkast, eettafel, telefoon, combimagnetron,
koffiezetapparaat, tv en balkon. De 3-kamer appartementen beschikken over een vaatwasser.

Faciliteiten
In het hotel vindt u een veelvoud aan faciliteiten, zoals: een restaurant, brasserie, pub, fitnessruimte, sauna, zwembad en whirlpool
(badkleding hier altijd verplicht), squashbaan, indoor kinderspeelparadijs, beautycentrum en een bowling.
De sauna's, Turks bad, Japanse baden en Infrarood cabine zijn geopend van 10.00 - 23.00 uur. Kinderen t/m 12 jaar zijn niet toegestaan in de
sauna en van 13 t/m 17 jaar mogen alleen onder volwassenbegeleiding de sauna bezoeken.
In de relaxruimte is een badjas verplicht. Deze kunt u zelf meenemen of bij ons kopen voor € 17,50.

Bij deze Zenn Wellness aanbieding aan Zee is inbegrepen:
Entree sauna- en zwemfaciliteiten
Verwendag vanaf 10:30 uur
Slippers cadeau, 1 handdoek in bruikleen
Kop koffie / thee
Uitgebreide lunch
75 minuten Derma Oxy behandeling (+ harsen naar keuze)
45 minuten Combi massage
15 minuten Paraffine handpakking
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20 minuten Hydrojet
Drankje Hollands assortiment (bier, wijn of fris)
1 Overnachting
Uitgebreid ontbijtbuffet
Gratis parkeren bij het hotel

Prijzen 2020:
Van 1 januari t/m 9 april (m.u.v. carnaval 22+23 februari), 1 november t/m 30 december:
€ 236,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 264,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer
22 februari, 13 april tm 8 juli (m.u.v. feestdagen), 4 oktober t/m 30 oktober:
€ 246,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 279,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer
Van 10 juli t/m 2 oktober:
€ 254,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 294,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer
In de maanden juli, augustus en september kunt u dit arrangement met 1 overnachting niet reserveren van zaterdag op zondag. Dit is wel
mogelijk als u minimaal 2 nachten reserveert.
Toeslag kamer met zeezicht € 22,50 per nacht.
Dinerbuffet kunt u op voorhand reserveren voor de speciale prijs van € 27,50.
Let op:
U dient zelf badkleding, een badjas en eventueel extra handdoeken mee te nemen. Wij verhuren geen badjassen. Het is mogelijk een badjas
te kopen à € 17,50.
De prijzen van deze Zenn Wellness aanbieding aan Zee arrangement zijn geldig tot 30 december 2020 met uitzondering van de
feestdagen en speciale evenementen.
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