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Zomer in Zeeland genieten? Boek dan deze aanbieding!

Zomer in Zeeland
Op zoek naar een leuk hotelarrangement in de zomervakantie en genieten in een fantastisch familiehotel in Zeeland? Boek dan nu in de
maanden juni, juli of augustus deze heerlijke korte zomervakantie en kom genieten in Renesse aan de Zeeuwse kust!

Het hotel
Het hotel in Renesse ligt genesteld tussen de gezellige dorpskern en de brede duinen van Renesse. Dit charmante hotel in Zeeland ligt
vorstelijk aan de rand van de groene gordel die het dorp met het strand verbind. Badhotel Renesse biedt u moderne luxe met een creatieve
inslag. Chique, maar niet stijf. Een hotel in Zeeland bij uitstek voor bijvoorbeeld een weekendje uitwaaien of culinair genieten. Het hotel
biedt hoogstaande faciliteiten en fraaie, comfortabele kamers. Badhotel Renesse is een prima uitvalsbasis voor strandwandelingen of
fietstochten. Breng een bezoek aan Middelburg, Veere, Zierikzee en Goes en de indrukwekkende bezienswaardigheden van Zeeland: de
stormvloedkering en het werkeiland Neeltje Jans. Logeren bij Badhotel Renesse kan in meerdere sferen, van eenvoudig basic tot heerlijk luxe.

Het restaurant
Restaurant Le Marquis is zonnig en gastvrij, met een huiselijk-chique karakter. De Mediterraans georiënteerde keuken kenmerkt zich door
de overduidelijk Zeeuwse flair. De lichte, van creativiteit getuigende gerechten worden met zorg bereid en gepresenteerd.Mediterrane
keuken met Zeeuwse flairChef-kok Gijs Pijnenburg kookt uitsluitend met dagverse, biologische producten die hij betrekt van
topleveranciers uit de Zeeuwse regio. Zo kunt u in Le Marquis onder meer genieten van verse oesters, Oosterscheldekreeft, Zeeuwse forel en
boterzacht lamsvlees van de Levenstrijdse Dijk.

Bij deze Zomeraanbieding in Zeeland is inbegrepen:
3 Overnachtingen in een sfeervolle 2-persoonskamer
3x een Uitgebreid ontbijtbuffet
1x een 3-gangen keuzediner met een vis-, vlees- of vegetarische specialiteit naar keuze
Gratis reizen per openbaar vervoer met de Schouwen-Duiveland pas

Prijs vanaf: € 245,00 p.p. op basis van een sfeervolle 2-persoonskamer.
Dit aanbod is geldig voor aankomsten op alle dagen van de week in juni, juli en augustus.
Upgrade uw arrangement: U kunt uw arrangement upgraden tegen een bescheiden meerprijs.
Toeslag Comfort kamer: € 10,00 p.p.p.n.
Toeslag Deluxe kamer: € 20,00 p.p.p.n.
Deze Zomeraanbieding is te boeken in de maanden juni, juli en augustus 2020 met aankomst op alle dagen van de week.
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