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3-daags Kerstarrangement in Vlissingen met Live Muziek op 1e
Kerstdag

Kerst vieren in Vlissingen
Op Kerstavond samen gezellige tafelen met een 3-gangen shared dining samengesteld door de chef en op 1e Kerstdag een feestelijke shared
dining proeverij met live muziek op 1e Kerstdag. Beleef een heerlijke kerst in Vlissingen en geniet in Zeeland.

Het hotel
De sfeervolle inrichting, de bijzondere locatie, de gastvrijheid, het prachtige uitzicht en de rustgevende geluiden van de zee maken alles
compleet voor een onbezorgd nachtje weg aan de Zeeuwse kust
Onbezorgd genieten
Het hotel heeft alle faciliteiten om tijdens uw verblijf volledig tot rust te komen en ultiem te genieten. Het luxe hotel beschikt over comfortabele
hotelkamers met prachtig uitzicht, een uitgebreide fitnessruimte en een sauna. U kunt ook een e-bike of e-chopper huren om de omgeving te
verkennen.

Culinair genieten
In de culinaire hotspot Marina Lounge Vlissingen worden de heerlijkste gerechten geserveerd in een luxe setting volgens het shared dining
concept. Niet alleen voor een heerlijk diner kunt u hier terecht, ook voor een uitgebreid ontbijt, smakelijke lunch of gezellige borrel bent u hier
aan het juiste adres. Naast Marina Lounge Vlissingen beschikt het hotel ook over het sfeervolle restaurant NEXT by Fletcher aan de boulevard
voor liefhebbers van de Oosterse keuken en heerlijke cocktails. Hier kunt u genieten van van culinaire creaties met een Japanse twist in een
beachy setting op het ruime terras met uitzicht op de zee.

De kamers
Het hotel beschikt over 78 hotelkamers en er zijn verschillende kamertypes.
De luxe 2-persoonskamer met stadszicht is een ruime kamer met schitterend uitzicht over de levendige havenstad Vlissingen met een
inrichting die de Zeeuwse sfeer versterkt. De hotelkamer is voorzien van een comfortabele boxspring van 2,10 meter, een flatscreen-tv, een
zitje, een bureau, een minibar en een kluisje. De moderne badkamer is voorzien van een ligbad of douche.
De luxe 2-persoonskamer met stadszicht en balkon is een ruime kamer met schitterend uitzicht over de levendige havenstad Vlissingen
met een inrichting die de Zeeuwse sfeer versterkt. De hotelkamer is voorzien van een comfortabele boxspring van 2,10 meter, een flatscreentv, een zitje, een bureau, een minibar en een kluisje. De moderne badkamer is voorzien van een ligbad of douche.
De luxe 2-persoonskamer met zeezicht en balkon is een ruime kamer met schitterend panoramisch uitzicht over de Noordzee en de
Westerschelde. De inrichting van de kamer en het balkon versterken de Zeeuwse sfeer en het uitzicht. De hotelkamer is voorzien van een
comfortabele boxspring van 2,10 meter, airconditioning, een flatscreen-tv, een zitje, een bureau, een minibar en een kluisje. De moderne
badkamer is voorzien van een ligbad met douche.
De luxe junior suite met zeezicht en balkon is een ruime kamer met schitterend panoramisch uitzicht over de Noordzee en de
Westerschelde. De luxe inrichting van de kamer en het balkon versterken de Zeeuwse sfeer en het uitzicht. De hotelkamer is voorzien van een
comfortabele boxpring van 2,10 meter, airconditioning, een flatscreen-tv, een zitje, een bureau, een minibar en een kluisje. De moderne
badkamer is voorzien van een ligbad met douche.
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De luxe suite op de 5e etage met zeezicht en balkon heeft een uniek panoramisch uitzicht over de Noordzee en de Westerschelde. De
ruime suite heeft een aparte woonkamer met zithoek, airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler en bureau, minibar en kluisje. De luxe
slaapkamer beschikt over een elektronisch verstelbare comfortabele boxspring en tevens een flatscreen-tv. De modern uitgeruste badkamer
bevat een whirlpool, aparte douche en privé sauna.

Genieten in Vlissingen
Vlissingen staat bekend om de maritieme sfeer op de bruisende boulevard en het historische stadscentrum. Maak een heerlijke wandeling
door de stad of verken de omgeving op de fiets voor een ultiem vakantiegevoel.

Bij dit 3-daags Kerstarrangement in Vlissingen is inbegrepen:
Aankomst 24 december en vertrek 26 december
Ontvangst met koffie of thee en een kerstlekkernij
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijt
1x Een heerlijk 3-gangen shared dining samengesteld door de chef op Kerstavond
1x Een feestelijke shared dining proeverij met live muziek op 1e Kerstdag
Route voor een winterse wandeling en bij terugkomst een smakelijk kopje soep
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles speciaal geselecteerde bubbels

Prijs: vanaf € 239,00 p.p. op basis van een Luxe 2-persoonskamer.
De prijs is exclusief toeristenbelasting.
Parkeren bij het hotel is alleen mogelijk tegen betaling. De kosten bedragen € 12,50 per nacht.
De prijs van dit 3-daags Kerstarrangement in Vlissingen is geldig met aankomst op 24 december 2021.
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