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3 dagen Culinair genieten in Zeeland aan het Veerse Meer

Culinair genieten in Zeeland
Geniet van een heerlijk culinair arrangement in Zeeland aan het Veerse Meer. 3 dagen culinair genieten met een 4-gangen en een
5-gangendiner. Ook kunt u genieten van een wijnarrangement op de aankomstdag.

Het hotel en de faciliteiten
In dit stijlvolle 4-sterren aan het Veerse Meer in Arnemuiden geniet u van heerlijke luxe op een van de mooiste plekjes van Zeeland. Het
Veerse Meer is dé ideale uitvalsbasis voor liefhebbers van strand en watersport. Laat u in de sfeervolle Marina Lounge verrassen door de
culinaire creaties van de chef-kok. Met de historische stad Middelburg op steenworp afstand bent u hier aan het juiste adres voor een paar
dagen luxe en genieten in Zeeland.
Het luxe 4-sterren hotel ademt een en al luxe en is modern en sfeervol ingericht. Dit prachtige hotel beschikt over 51 luxe
tweepersoonskamers verdeeld over 3 verdiepingen, u voelt zich er zeker thuis! In de sfeervolle Marina Lounge, kunt genieten van een
heerlijke lunch, smaakvol diner of gezellig borrelen. Naast een fitnessruimte, heeft het hotel een eigen aanlegsteiger en strandje. Op één van
de twee royale terrassen geniet u van een schitterend uitzicht over het Veerse Meer.

De omgeving
Het bijzondere dorpje Arnemuiden staat bekend om de unieke klederdracht van haar inwoners, die tegenwoordig nog altijd gedragen wordt.
Ook een uitstapje naar het historische plaatsje Veere mag tijdens uw verblijf niet ontbreken. Zoekt u liever iets actiefs? Bezoek Deltapark
Neeltje Jans of ontdek de vele mogelijkheden om diverse watersporten te beoefenen. Voor een dagje winkelen kunt u uitwijken naar
Middelburg of Goes.

Bij dit culinair arrangement is inbegrepen:
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles wijn
2 x overnachting
2 x uitgebreid ontbijtbuffet
1 x luxe 4-gangen diner
1 x luxe 5-gangen diner
1 x wijnarrangement op de dag van aankomst
1 x koffie met likeurtje

Prijs: vanaf € 239 p.p. op basis van een 2-persoonskamer comfort met douche
Let op: de prijzen in het hoogseizoen kunnen afwijken. Vraag naar de mogelijkheden.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2023 met uitzondering van de feestdagen.
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