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3-daags Strandarrangement in Egmond aan Zee - heerlijk even
uitwaaien

Strandarrangement in Egmond aan Zee
Zin om een paar dagen lekker te genieten aan de Noord-Hollandse kust? Boek dan dit 3-daagse strandarrangement in Egmond aan Zee. U
verblijft in een kleinschalig strandhotel in een mooie balkonkamer of boek een zeezichtkamer met balkon en geniet volop van het strand, de
zee en de heerlijke vergezichten. Zo geniet u in uw hotelkamer lekker na van een heerlijke strandwandeling of mooie fietstocht op uw eigen
balkon.

Kleinschalig hotel
In dit rustig gelegen hotel voelt u zich meteen thuis. Vanuit uw kamer staat u binnen een paar minuten zowel op het strand als in de gezellige
winkelstraat van Egmond aan Zee. In het hotel geniet u van een heerlijk verblijf in een comfortabele kamer en kunt u elke ochtend genieten
van een heelrijk ontbijt. Voor een diner kunt u uiteraard verschillende eetgelegenheden vinden in het gezellige Egmond, in het centrum of
heerlijk aan het strand.
Egmond aan Zee staat natuurlijk vooral bekend om het strand, maar ook het uitgestrekte duingebied en het gezellige centrum zijn een
bezoekje waard. Het hele jaar door kunt u in Egmond en omgeving genieten van de natuur. Maak heerlijke wandelingen over het strand of
verken fietsend de duinen, bossen en polder.

Hotelkamers
Een heerlijk dag genoten aan het strand en nog even nagenieten op de kamer? Dan is de balkonkamer iets voor u. Vanuit uw kamer stapt u
zo op uw eigen balkon met 2 zitjes waar u heerlijk kunt genieten van uw verblijf vlakbij het strand van Egmond aan Zee. Ook voor uw ontbijt
hoeft u de deur niet uit; het ontbijt in het ontbijtrestaurant is inbegrepen tijdens alle dagen van uw verblijf.
De balkonkamer heeft 2 bedden, een zithoek, bureau, televisie, koelkastje en kluisje. De kamer beschikt over een badkamer met douche,
wastafel, föhn en toilet. De balkonkamers verschillen van elkaar qua inrichting, maar hebben wel dezelfde voorzieningen.
In de fijne zeezichtkamer met balkon kunt u heerlijk ontspannen na een dagje aan het strand van Egmond aan Zee, een wandeling door de
duinen of een bezoekje aan Alkmaar.
Wij vertellen u graag wat de zeezichtkamers zo prettig maakt. Allereerst geniet u zowel vanuit uw kamer als vanaf uw balkon van een prachtig
uitzicht over de Noordzee. Dit uitzicht is betoverend in elk seizoen. Daarnaast is de zeezichtkamer comfortabel ingericht en heeft 2 bedden,
een zithoek, bureau, televisie, koelkastje en kluisje. De kamer beschikt over een badkamer met douche, wastafel, föhn en toilet. Op uw
balkon, voorzien van 2 comfortabele stoelen, kunt u ontspannen genieten van uw uitzicht op zee. De zeezichtkamers zijn verschillend
ingericht, maar hebben wel dezelfde voorzieningen. Een heerlijk ontbijt in het gezellige ontbijtrestaurant van het hotel is inbegrepen tijdens alle
dagen van uw verblijf.

Bij dit 3-daags Strandarrangement in Egmond aan Zee is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een heerlijk ontbijtbuffet

Prijzen Balkonkamer:
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Laagseizoen van 1 januari t/m 31 maart (m.u.v. carnaval) en 30 oktober t/m 24 december:
€ 110,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 170,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer.
Voor de zaterdagnacht geldt een toeslag van € 10,00 per kamer per nacht.
Voor de zondagnacht geldt een korting van € 25,00 per kamer per nacht.
Middenseizoen van 1 april t/m 30 juni (m.u.v. feestdagen), carnaval, 3 oktober t/m 29 oktober, 27 december t/m 30 december:
€ 140,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 210,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer.
Voor de vrijdagnacht en zaterdagnacht geldt een toeslag van € 10,00 per kamer per nacht.
Voor de zondagnacht geldt een korting van € 25,00 per kamer per nacht.
Hoogseizoen van 1 juli t/m 2 oktober en alle feestdagen (16, 17 april, 26, 27, 28 mei, 4, 5, 16, 17, 18 juni):
€ 170,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer / € 260,00 p.p. op basis van een 1-persoonskamer.
Voor de vrijdagnacht en zaterdagnacht geldt een toeslag van € 10,00 per kamer per nacht.
Toeslag kamer met zeezicht is € 25,00 per kamer per nacht.
De prijzen van dit 3-daagse Strandarrangement in Egmond aan Zee zijn geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.
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