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Midweek aanbieding - 5 dagen genieten in Renesse

Midweek aanbieding aan de Zeeuwse kust
Even lekker uitwaaien aan het Zeeuwse strand? Geniet van deze midweek aanbieding in Renesse om even lekker uit te waaien. Blijf slapen in
een knus hotel wat maar 250 meter van het strand gelegen is. Overdag genieten van de heerlijke faciliteiten van het hotel of toch lekker op
stap in Renesse?

Ligging & omgeving
Ideaal gelegen op 250 meter van het prachtige strand en de Noordzee vindt u dit knusse hotel. U wordt gastvrij ontvangen door de eigenaars
en hun professionele team.
Door de vele faciliteiten zoals een binnen-zwembad, sauna, solarium en fitness kunt u heerlijk (sportief) ontspannen. Het bruisende stadje
Renesse vindt u op 2 km afstand. De omgeving biedt veel mogelijkheden voor zowel kinderen als volwassenen. U bevindt zich hier op een
unieke plaats aan de Zeeuwse kust.
Het hotel is zeer gunstig gelegen voor tal van uitstappen.
Zwemmen in de Noordzee of wandelen over het kilometers lange strand en de uitgestrekte duinen. Prachtige fietstochten door de duinen en
over geheel Schouwen-Duivenland. U kunt de prachtige historische stad Zierikzee bezoeken of een excursie naar de stormvloedkering met
“Waterland Neeltje Jans”. Surfen, zeilen, paardrijden, tennis, vissen enz. Alles is mogelijk.

Faciliteiten
Ontspanning
In het hotel kunt u helemaal tot rust komen en ontspannen. Ook aan de sportieve gasten is gedacht. Zij kunnen gebruik maken van allerlei
mogelijkheden, waaronder het prachtige nieuwe binnenzwembad, de fitness, de sauna en solarium.
Speeltuin & zonneweide
Wat is er fijner om na een frisse duik in het zwembad heerlijk te genieten van het zonnetje op de aangrenzende zonneweide? De kinderen
hebben hier de ruimte om in een veilige omgeving te ravotten en te spelen op de speeltoestellen, terwijl u een oogje in het zeil kan houden.
Lounge & Bar
Hier kunt u terecht om na het ontbijt het laatste nieuws in één van de ochtendkranten door te lezen. Ook kunt u hier na een strandwandeling of
een ontspannende fietstocht even lekker bijkomen onder het genot van een drankje. Mocht u lekker willen genieten van een boek, dan kan dat
in de verschillende riante fauteuils die bij de openhaard staan. Droom onder het genot van een lekker drankje weg in uw boek of in één van de
tijdschriften die aanwezig zijn.
Terras
Naast het hotel vindt u het gezellige terras. Hier kunt u lekker in de zon genieten van een uitgebreid assortiment drankjes. Of geniet van de
heerlijke lunch gerechten. Natuurlijk is het terras ook een ideale tussenstop tijdens een mooie fietstocht over Schouwen-Duiveland. Ontspan in
de comfortabele stoelen en banken die op het terras staan.

De kamers
Standaard kamers
Douche, toilet, telefoon, safe, wekkerradio en televisie. Deze kamers zijn gelegen op de eerste verdieping en alleen per trap te bereiken.
Honden zijn niet toegestaan op de standaard kamer. Kamer is geschikt voor 2 personen.
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Luxe kamer
Ruime frisse kamer voorzien van bad of douche, toilet, minibar, telefoon en flat-tv. Deze kamers zijn gelegen op de parterre of 1ste verdieping.
Kamers op de 1ste verdieping zijn bereikbaar met lift. Alle kamers zijn voorzien van balkon of terras.
Familiekamer
Deze ruime familiekamer beschikt over een extra slaapkamer. Ideaal geschikt voor gezinnen bestaande uit 2 volwasennen en 2 kinderen tot
14 jaar. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om voor de allerkleinste een kinderbed bij te plaatsen. Deze kamer is voorzien van een badkamer
met bad of douche, toilet, minibar, telefoon, flat-tv, terras of balkon.
Standaard studio
Deze studio beschikt over een kleine keuken. Een badkamer met douche of bad en toilet. De standaard studio’s zijn allen voorzien van een
terras, minibar, telefoon, safe, wekkerradio en televisie.
Luxe studio
Alle beschikken over een keuken en luxe badkamer met douche en/of ligbad en toilet. Sommige kamers zijn zelfs rolstoel toegankelijk en
andere kamers hebben weer een aparte slaapkamer. Wilt u net een beetje meer comfort en ruimte, dan is het reserveren van een luxe studio
zeker aan te bevelen.
Appartementen
Onze gezellige luxeappartementen zijn geschikt voor 4 of 5 personen. Alle met 2 slaapkamers, keuken en woonruimte. Wilt u echt vakantie,
dan kunt u de appartementen inclusief ontbijt en/of diner boeken.

Deze midweek aanbieding is inclusief:
4x Overnachting
4x uitgebreid ontbijtbuffet
Gratis gebruik van binnenzwembad, infraroodsauna en fitness
Gratis parkeren
Gratis gebruik van Wi-Fi

Prijs: € 199,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer
Dit arrangement is te boeken van maandag t/m vrijdag of van zondag t/m donderdag.
Het arrangement is niet geldig tijdens de feestdagen Kerst, Oud & Nieuw, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Fronleichnam weekend en niet in
de maanden Juli en Augustus.
De prijzen van dit arrangement zijn geldig van 8 februari 2019 tot en met 31 december 2020.
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